
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 















ἘΡΙΤΑΈΤΟΝΙΒ 
ΠΙΑΙΟΘῚΙ ΙΥ 

ΜΈΝΟ ΟΕΙΤῸ ΑΙΟΙΒΙΑΘΕΝ ΠΙΈΒΟΩΠΕ 

ΟΜ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΕ 

ΟΒΙΤΙΟΑ ΕἸΊ ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑ 

ἘΒΙΤΙΟ ΟΥΥΝΤΑ. 

σῦύῦβΒαΑανιτ 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΝ ΒΟΤΊΜΑΝΝΙ 5. δ π. 

Ϊ -.-'᾿τ-.Ρτττὄὕὔρσπυπθθπναυνοι.....-
ς--.ς-ς-------τ---- - λἰ-ς- 

Ϊ 

ΒΕΠΟΙΙΝ]1] 

ΝΟΝΜΡΤΙΒΟΝ ΑΥΘΌΒΤΙ ΜΥΠῚῚ 

᾿ς ΜΏΘΟΟΧΧΧ, 





ΓΕΟΤΟΒΙΒΌΝ.. 

ςῳ υϑέζιον ᾿ὲ ἀἰδ]ορὶ ᾿ἰὰ πηοίἑπι ργοάϊογιης Ρεἰπιππι 8. 
1150, μογίαϊα γορὶϊ δάπιϊηἰδίγὶ Γ,10. Βᾶγ. ἃ Ζ64]1Ζ, οὔπὶ 
ἍΠΠῸ Βυρογίοτο ΕἼ ἀογουβ Μδρηυβ Αποίοσθβ ΟἸδεββίοος 
ὑπ ἸΔΙΊΊΠΟΝ ἰὰπὶ σΊΓΆΘ605, δοσιΓαί8 ἰῃ ΒΟ 0}}ς ἰγϑοίαγι 
ἡιβδίββι "). Αποίοσ δυίϑπι ἔμϊς πὔπροίέμδ αἰ 6 110 γῖ8 Ρ]α- 
ἰ0η1015 Ὠΐ μοι 5βίπιαμι ἀἰδ]ορὶ οἰ ογθηίαγ, φυΐρρθ "ἴῃ 4υ]- 
δὰ5 ἐγδοίδηἷβ ἢ] οβορΐοδο 4ἰβοὶ ρ παθ βία ἀἰαπι οὐ ν6- 
ἰεγῖβ πρυδο ἀριϊββίπιθ σο )] μη, Ρο556 σοηβογοῖ. Βθηάὶ 
ΟΓ8Πὶ Βιιϑοθρογαί .. Εἰ. ΒΙΈΒΤΕΙ. υΥἱἷγ οὔπὶ ρῥϑιιοἷβ πα ϊὶ 
ΠΟΥ ἶα ΒΘΙΙΡΘΡ ΘΟ]ΘΠἋυ5: ηυἱ ΡΓῸ δι πιοάοβίΐα βοοῖΐοϑ 
ἰίψφαοβ β'δὶ ἀββυπιρβὶξ.9 4ΌΟΓΌΙ ΡοΟΒίγθμΒ δοοθδϑὶ ΘΡῸ 
(Εἀ. 2. Βογοὶ. 1811.). | . 

Θυοά πιοϊϊογα μοάΐο ἄδγα, ροβδβιιπηβ. ἰά ἀοθοίυν ἰἃ- 
᾿ἴθιι5 πιοἀογαίογ θα5, αυδίθιη 5. ΠΙΠΙΒ ΧΟΧ ἴῃ 1110 50 ἀ6- 
οἵϑέο 86 δχῃίθυϊ: ἀδθθοϑίῃν 18}} υὙἱγογυ πὶ ΟΡ ΠΟΣΊ πὶ 5.11- 
ἐϊο: ᾳποτὰπι ποῦ βοΐαπι 1π ΣΔΘΤδπὶ Βα ἴῃ ορίϊπιδιη 
ἰρβοσῦπη νου ίϑέθ μι ΡΘΟΘΆΓΘΙΠΙΙΒ, Βὶ 486 ταΐπυβ μου θοίδ 
ἱρϑὶ ἀοάθγαπίε βυρογϑειοβὶ τοι πογοπιπβ. δα Π16 80- 
ἴὰπὶ ἤὰπὸ 864ϊ|5 πα: οἶθυβ βἰβίο: διά τηϑᾶπὶ πιθηίθια (0- 
(πὰ Πἰθγυιη δἀογηανὶ. ἀθΟΘΒΒΟΓΌΠ δ ς}6 ΠῚ ἸΏΘΟΓΙΠῚ 8ΠΠη0- 
ἰδία β'οιας σοίθγοόγαπι οπιηΐαπι ΘΧσοΓρδὶ. Τοχίυμ δά Βοῖς- 
Κοῦὶ οοαΐοσθα οοπβίϊαϊ ; 46 ητἃ τὸ ἴῃ [πάϊορ Αἀπιϊπίου]ο- 
πιπὶ ἢ αἷο ργϑοίδπἶηϊ κυδ]θοῖο γταϊϊοποιι το ἀϊ. Ζνάϊεθηι 
νοῦ δον δὲ τογὰπι διδιηηλδίϊοδ πὶ.) οἴπι,) 4αδίθια ἃηί6 

Ὁ) Μαπᾶδεὶ 11}1ὺ8 τορὶϊ εἐὐῖα οσδηξ οδρίία ἢᾶθ6: ργέηιμηι, αἱ 
ΒΟΓΙΡίΟΓΟΒ ἢὮὶ αὐυδπὶ 61 η ἰβδῖπιθ οὐπὶ ἰυνοπίυίο ἸΘ  γθη- 
ἔυγ 1π ΤΠ ]ΟΣῚ Ὀ..}5 50}}0118,Θ αυᾶθ ἴῃ ΡΓΔΘΟΙρι 5 οὐὐυδαι6 ῬτῸ- 
γΥἱποίαθ Γι οϑϑοηΐ; ἐμῆεν υνἱἱ ΥὙἱγὶ ἀοοίΐ ἱποϊίαγθηίΐίαν δά 
γοΓίο 408 1105 ΡΟΥΠιδηΐοθ, 41:86 Τ68 οἱ δᾶ βίυδί πη ᾿ἰηρυδθ 
Ῥϑίτγίδο, αιοὰ ρχανίίον ὸχ οοιηπιοπάδθδί, οἱ δὰ ἱπίθ}]ρθη- 
608 ΠΟΒ 0505 δβογίρίοτοβ: πυ]ίιηι οβϑοί οοἸϊδέιγα:; ἀεηέριεο, 
πὸ βου ρίοσιιπηι ἤθη νοσᾶῦυϊα ἰππέυπι ρτύᾶθοα ἃιέ Ἰδίλπα ἢιι- 
ὙΘΠζ 5 ΠΟΙ ΟΤΪδ6, 5604 Υγ08»), δοη(θῃίιδθ, ἐτδοίδ( 018 πι0- 
ἀν, ἀοοίτίηα, δὲ αὐδὸ Γοϊΐααα οσουγγαπέ,. ἱπίθ Προ πέϊδο 
ἰγδἀογεπίυσ. Αἄοδὲέ αυἱ νουθᾶ 'ρβ8ἃ 80πιπ|} δυοίοῦ δ, 4186 
ΠΟ 51η6 δΒΙΙΟΤΟ δὲ υὙϑηρογδίίοπμο ἰθρὶ ρμοϑϑδυπί, σΟΡΠΟΒΟΘΓΟ 
νοΪοξ, ᾿ῦγυμπι Ἐτιἀογὶοὶ ΝΙοΟ]α1, Αποκα, νυνὶ Καὶ. Ετιθαγ. ἀ. 
ἄν. Ὑ, ν. 33. 



ΙΡν 

Πο8 ΧΧΧ δῆηο8 σΟΠ δΟΟΓΆΠι. ροβέ βϑοιπηάἄδηι οΐδπι ἀθ6- 
Βἴησ πηδῆθππι οἱ δἀπιοίδπι, ανθη 5 τη θηϊβ 116 ἀἀῆυς 
δοδίογοί, ἐοίαπι πονππὶ ἴδον, 6411 πΠ1{18 φιοτγαπι ἰγδοίδ- 
ἐἰο δηποίδοποιῃ ἱποοιηπιοάβ πι|0]9 διιχίβθδοί. ἰπ {10 
ἀϊκρυιίανὶ. 

Βοϑίαξ υὐ ἀθ τπιϑηἄο πιοπθδπ.. ηπο ἴπ46 ἃ ΒΙροη- 
εἶπα οπιηΐθιια Θά οηθυ5 ἱπδοάϊέ. ΑἹςοΐΡ. 1. 38. θ. μηδὲ 
τοῦτο ἂν ἡμῖν ἄῤῥητον ἔξω. Ἠδοο οἴ ἴῃ ΒεΕΚΚκουῖ 4πο- ἡ 
416 ἐοχίι ᾿ῃνοηΐίββοπι, οοάϊουπι οαπὶ ΝΙΘΡΙδηΐδπα 601» 
Βοηδῖι Πἰΐ ογράθθδπι, οἷ, ατιοά ροῖυΐ, ΑΒΓ ποίαα δβίγιι- 
βαπ,, Νδοά πυης ἀοθππι ΒοΚίκ ον δηϊπηδάνονι τ, πιο] οβίππι 
1Ππ4 ἂν ργίπιαπι ἰορὶ ἰπ ΕἀΙοπΘ πα }} 18. υἱ οδοηβίδί, 
δαρίον (4115 ΓῸρ Διο ηδὶ νοὶ 1,δοιηδυίδηα. απδπὶ ΒΙροῦ- 
εἶπ δ ϊοτθβ. σι βίποογαπι 14 δίθρδηΐδηυμ ἑθχίιπι 
σοπίϊποσῖ, ΠΡ ξταρθο οχβοῦ θοπάδιη γα! ἀθγαπί. 90688Πὲ 

- πὶ θϑάσπι ἀο Βιροηίπο ἰοχία ορ᾽πίοηθ ἀποίϊ τϑοθπεΐο- 
ΓΕΒ ΟἴΠ6 8 πο βηἷβ ρα ΟΠ 8 Βα βίου πογοηΐ, ργοραρα- 
{ππὶ οϑῇ πποηδππι τἰβ4Π0 ἰπ ἴδηῸ ἸΏΘΒΙΉ ΠΟΥ ΒΒΙΠΙΔΠΙ- 
Νόοῦ βοπιοὶ δυίθπι ποο ἴῃ 1118 ἰοχίϊθυβ δἀπιΐββιιπι 6856 
ΒΈΚκου παΐπὶ δεβοσυϊί. δ πάηχυθ ἰάθπι πιπὶ οχοπιρίμπι 
ἱηάϊοαν!ς πῃ ΟΠαγπιάθ ρΡ. 157. Ρ.9 υϑὶ πιοπάυπι δίθρμδ- 
πίδηθπι χατέρου ἴῃ Γ,8οπιαιίδηα οοτγθοίαπι οβέ 1;ΐ8. ϑατέ- 
ρου, αυοά ἰπ οπηθβ ἱπᾶάθ οαἀΐίί, πιϑανῖΐ ἰἴοοὺ οἦυβ φιοά 
Βοΐππι βθηίθπιΐδο δρίμπι δαί, ἑκατέρου. Αὐᾶγθ ἱπ υἀδιι οἵ 
ἢυ78 δὲ Βροπίίπαο σανθηήαπὶ ἴῃ ροδβίθσαπι θεέ 1156 Π- 
(ἴπ5. 4ιδηι ἴδοίιπι 8᾽ δία! αυπιῖο, ἴῃ πον ϊββίπια αἰ οΠ 6 
ἑπαι16 σομαπιθηία 8 δογιπάθμι ογγοσαπι δοοῖο 'βηθγο, 
δοιρίαπι Βογο πὶ 4. 1822, 

ἴῃ δἀοτηδηᾶα μδο φιϊπία οἀϊεΐοπο ἰπ παϊππ θη 8 πιθη- 
αἷπ βοσῃΐβ ἤθη ἤυϊ, ἈΙῚ ἰδπιθὴ 8]]1118. 4186 ἃ Βεοκκοσῖ 
ἰοχία τοοθάυπί, ἄθαιθ ηυΐθηβ τηοηιΐ ΔΘ δυμῖι5. ποὺ- 
ναΐα ἢΐς ἱηνδηϊθηίαγ: π|6 Πιογἰοπβ 14 ΓΟΙ ΘΓ ΠΟΠΙΟ 
ογοάδί, αίίιιια οηΐπιὶ ἄυχὶ ἀ6 ἰοοιίοηῖθηβ ρὲ βϑηΐθῃ  }5. 
41:86 41|8 ἀ15ρ]}ογοπί. φιδοαιθ ἰβηιθη ταϊϊοπίθις ΠῸΠ 
Ρίδῃηθ σοπίθιηπθῃαϊβ ἀθίθπβα ταδὶ νἱἀθγθηίαν ἡπάϊ] οἴθπι ροΓγ- 
τηϊθγο ᾿ρβὶβ πάγυπι γθγαπλ βίπαἀϊοβῖβ, Ἐθγο ηῖ Α. 1δ28. 



βΒεοςοσδηδπῖο 

ΡΓδθοϊρυογιπη δπ}5- ΘἀΟἢΐα Δ ΠΟΙ] Γι. 

Α͂ΌΝ ῬΙδϊοηΐδ νυπατιμογίρέογειι Ἰδτρᾶπι οορΐδπι σοπῆμ 1 
Ἰπάδἔθβδιιϑ ἴπ μος ἰδβοσθ ἴσιπι. Βεκκει, χυιΐ ναγιϑιδίθηι 16- 
οἶδ 1π646 θχοθγρίδηι ἔπ θα ΠλοπΘ διὰ Ρυ δ] οανὶῖ. Ασοθάο- 
ὑδηῖ Ῥϑυοῖ σοιὐά,: ἴῃ αυΐδιιβ οδὲ αιιθπι Ῥειπιιπὶ ομληξιῆι 
ΠΟΙΑΣΣΟ 

(Ἰ. Οἴανκ. --- ΟἸΑΥϊκίδηιδ, ἂὉ ἘἙ. Ὁ, Ογλακιο ὃχ [5114 Ῥαίπιο 
ἴῃ ΑὨΡ]ταπὶ Ὀϑυ]αῖυβ Ὁδὲ πυὴς Οχοηὶϊ Ἰηῃῖοσ Βοἀ]ο͵διιοδ 
1ποβᾶυγοϑ δδδογυνδίωσ, Οοηϊτηεῖ ἴδ᾽ πιϊμοτιαι Ῥ]δϊσηΐδ Ορ6- 
χτμπιὶ Ἰοηρθ ῥ]υτγίπια, ἰαυθ 1118 αυδίζιογ 4.085 Ὠἷδ 11609]- 
Ἰυ5 σοιμαρ]δοίϊϊ ἀϊδ]οβοβ. δ ιιθίδῖθπι ᾿Ἰθοϊϊ ΟἹ 8 διιπιπιᾷ 
ἀπ ροηῖα ᾿πᾶὰθ θχοθχρίδπι βθοδιιπι δὐϊάϊε 70, Οσαΐεβον- 
ἄς ἴῃ 1109110 οὐδ εἰ] πη ἔθοϊς : Ζδεξίοτπιος Ῥίαζοπίεσαδ 
6 γπεπιδγαπὶς Βοαϊε)απὶ; Φέρ. Οχοπ, 1820. 8. Βυ)ιβαὰθ 
801108 σοὐϊοῖδ νατγιοϊδίθπι ΒΟΚΙΘσ συοαυθ ἴῃ δἀὐϊοηθ δι 
οοδἴθγοσιιι ἃ 80 0Ρ80 οοἸΪδίοτζαπι οοαὐϊοιπι ᾿θοϊοηΐθι 5 1πι- 
χηϊδομλῖ, διρηδῖδπι 810] 3, 58ὴ8 οοάθχ θᾶδ, 486 πιοῖδθ 
ὅθ οο ϑεδηῖ, θχρθοϊδι[ οηθϑ πο δχρίονιῖ; ᾿Ἰθοϊοπο5 πι] 18 
πιδηϊϑδῖο νυ] ϊοβαβ 18 αυοσυθ ἰθπδὺ; δὲ ἵπ αποηϊθ ἀϊδϊορο 
δοοῖοβ Δ]14}}.08 Θ οθίθεδ οο6α, Βαραῖ χυὶ ρίθγδαιιθ θδάθηι 
Ῥγδοθϑῃῖ, 8664 ἰδιὶ τηϑυῖῖο ορίϊπιϊ σϑηβθηῖΐυῦ: δηλ Δ. ΠΝ 18 
ΠιΘ ἀο81 δ'η! υἱ οδἴθεὶ, σου ογθιη ἰάθη ΔΉΤΔΙ 8115 ΟΠ ἃ- 
τδοίθγθηι οἵ ῥδιιοῖογα δά υ)]ίθσαῖδθ ᾿ϑοϊξοη δ νϑϑιῖρια ρογυηξ 
Δ, οπληΐθιι8 αιᾶθ ργορχῖα Βαρϑθηῖ, Εδοιθ δυῖθπι ὁχ πιᾶ- 
η0, ἴῃ πλΐηι11186 Θτᾶπὶ ρθε οηῖδιιβ, σοηδθηϑὰ δρρᾶτγοῖ, 
ογιναῖοβ 6880 Ῥᾶιμοοβ ἢοΒ, 41105 ορίϊπλο8 νθ] ὈΥϊΠΊ Δ 108 νῸ- 

᾿ΠΑΓΘ. 801809 ΘΧ προ δοάδιηαιιθ 1:ηἴογ ἀθροϑγηϊῖος οοάϊοθς: 
αυἱ ἰδπιδ θὲ 1ρ860 π}1}}115 0018 απι ἀθῇἴθχιβδοῖ ἃ νϑγὰ 16- 
οἴἴομθ, ἴῃ οδίθειβ ὁοαα. ηοθῖβ ἱηνοδίραηάα, Εχ ὈΥΣΠΙΔΓΙ8 
Δυΐθτα 11}185 ργδϑηπιῖαμ ΨψοΘιιδίδι]8 ΟἹ υκΊδηι8 διιοτγῖ, χυοά 
τ}}118 βου ρίαγαθ 1 610118, Θὲ ΠΙΑΧΙΠῚΘ 78πι 58:15 ἀθοδηΐδῖο 
1116 εἰ δοουπάδθ ρϑίβδοῃᾶθ, δὶδι νἱησϊοδῖ, --- Οδἴθσὶ οοὐα, 
Ζυογαπὶ ΠΙΘΩΙΟΏΘΠΙ ἔδοϊρ δυηῖ 

Ῥαγὶεέοπιες ΒΘΚΙΚοτο δἱρηδῖι 560118 1εἰἰοτῖ8 ΒΟΒΘΕΕ ΘΟΗΘΒ; πἷ- 
πὶ δῖοι Ῥαγ, Β, Ῥᾶζ. Ο,, οθῇ. 

Οοἱἰἱεϊίπίατι,δ, ΒΟΚοσο Γ᾽ οἱὲ 

Ἡμωεείαπως Βοικῖοσο Ψ, υἱόγαὰθ 11ἀ6π| ῬΔΓΙ8118 οἱ Ἰδαλῃ τι ἃ8- 
δοενδῖὶ. ᾿ 

Καε. 
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Και. (νο6] Κζαὲ. 1.) αϊοδηιθ, ΒΟΚΙΚοσο 4, 
Και. 2. Μαϊϊοδηιϊ6, ΒΘΊΚΘσο τ. 

Κεποεὶ, Βεῖκοτο διρηδῖὶ ΞΖΖΣ, πρὶ θη. «3 οἷο. δῖ αποά 
γοηθίυπι Π, 41} ἴῃ Ορτπι18 ϑϑὲ, δἰϊδπλ δ᾽ πιρ οι θη. 
δῖρῃο. Ηϊς διιΐΐθηι ἰάθη θδὲ αυθαι δὰ ΑἸοιθιδάθηι υἴσιιπὶ- 
46 Νυγηθογρον (να. 1ηἴγα) )8πι οοῃίμ]θγδξ, 

Κιπά. (ν61 Κηιπά. 1.) νιπάοδοποηβῖβ, ΒΟ Κθγο 2᾽, 1άθπὶ ου])5 
ναγιοϊδίθαι δά ΝΙ δηοηθη, Αἰοιδίδάθαι 1, Ῥῃμαθάομοθηι, ΡΠ δο- 
ἄτιιπι “ὲ6᾽7 ͵ᾶπι Ῥυδ]ιοᾶνθγαῖ ἴὼ δὰ, ογυπι ἀϊδ]ορογιτι 
γίθηη, 1784. 8. 

Σὶπάᾶ. 2. Μιηάοθοηθῃβῖδ, ΒΟΚασο ᾧὥ. 

“πιδυοσίατι;, «ἀπιρεϊἑοὶ ἄμο, βαϊαείπις; ΒΘΚΚοΓο συν. 

Τωδ. Τυδῆηρθῃδι8, ουυδ ναχιοϊδίθαι δὰ Οτιϊσηθαι ΕἼΒΟΒΘΣ (ν, 
1Ώ 5.4) Θχοθγρϑῖῖ. 

ΟἱζΖ. ΟἸζθηϑβδῖβ.. οὐ͵ι8 θχοοσρία ἀϑαάϊ Μύ]6. τὰ Νοῖῖῖ, σοαά. 
Νιυπθυγρο - ΟΖ, 1108. 1806. 8. Ρ. 16. 

7υδίδπι τ]ογοσαπιαιιθ ποτπὶι οοάϊουπι ΠΟΙ ᾶπὶ ᾿ηνΘΏ 68 
ΔΡ. Βοκίκοσιιπι Ῥεῖπλο ΒΔι οἵδ δὲ Ῥυῖουῖ σοπηπιθηίδυϊ οσιπὶ νρ- 
Ἰυπην Ὀγδθηπιϊθϑᾶθ. Ερο Ὀγονῖῖοσ ἰδηΐμπι ΠΣ ΠΘΙσΑΡο 608, 
αυογ ἴῃ αυοαι6 Ποτιπι ἀϊδ] οβόγαπι τ18118 ταὶ ἢ Σμ1Ε. 

Ε᾿ τὰ ἥέποτιο 4υϊάδπι ρῥειαγι: οοὐαα, διιηΐ Ο]Αγῖκ. οἱ γαῖ, : 
δϑοιηἀδυεῖ (012].. αν, Ε Ε, γαῖ. 2.: οϑίθυὶ Ῥαᾶσ. ΒΟ, γϑη. ,5. 
γιημα, 1. Ῥαϊδὲ, Δπεδσ. 

Ιῃ Ογίξοπο : Ῥειυλδυῖῖ Ο]υῖς, οἵ ὕϑη. 77: βοοπηδαγιι νιηά. 2. 
ΤΡ. Ραγ. ὨἘῈ 5, Οοἱβὶ, Πυθοῖ. ; οοἴοει Ῥᾶσ. ΒΟΗ͂, γεη. ,Ξ, 
γειηά, 1. Αηρο]ῖο, 1. 

Ϊπ «Αἰεὶδ. 1, Ῥειπιαεῖϊ ΟἹ δεῖς. αὶ, Ἅδη. 177: βϑοιη δι 
(ο18]. Ρᾶσ. ἘΞ; οοθίοει Ρᾶσ. ΒΟΉ, νρῆ. 5΄Σ, νιπα, 1. ΟἱΖ. 

ΙῺ Αϊεῖν. 11. Ῥτιπιατιῖ ὈΙαχῖς, αῖ. Ἄθω, 7: βδϑουηάδυι 
Οὐο18]. Ῥαγιο, ΕΕΟ; οεἰοεὶ Ῥδι. ΒΟ, γεη, ΚΖ Σ, Μιμπά, 1. 
Δηρ. 1. 2. 

Ηοβ οοὐϊοθδ δῖηριϊοβ Ὁ ΠΙΘΙΣΟΓΆΙΔΙΒ ὨΪΐδὲ 01 0.8 νο] 
Ῥϑιοῖ ἃ!αυϊὰ ρεῖναπι ποῖδιιι ἀϊρημπι Βαρθηῖ. ὍὈῚ αὐυἱὰ 6 
Ῥίυγιθιυ8 διπλ} οσοὐά, δβοσγθηάιπι δδῖ, δ᾽ Πρ] 1 οΣτθσ οοαϊ σός, ν6] 
οΟα16008 Ρίμγπιοῦ., ν6] ορέϊΐπιος Θχοϊῖδτλιιδβ, ἘΠΛ ΟΡ 08 401- 
ἄἀδπι, τπῖδι Ὡυπι θγμπι Δ αἴπλι8, 4}1 δα ὈΥΙΠΙΔΙΙΟδ 86 Πρ 6. γϑΐοδγ- 
ἴων, ἴθηο ἌρΡΡοΙΠΆπου, οὰπὶ ἰθοῖο αυδοάδπι 1) ὈΓΙΠΊΔΥΙ8 οἵ ἴῃ 
Ῥαγῖθ βϑουπαδγιογιιαι δῖ. Ηος δῃϊπι 6Χ ἢι}ι5 δαὐλοηΐς σὰ- 
ἼΟΩΘ δι ἤοογθ ἀρρᾶγοὶ: αυᾶθ δὰ ρῥ]θηϊογθηι ογίβίῃ ρϑχϊϊηθηΐ, 
δὰ ὁχ ΒοΙΌΚΟΥΣ ἃπηοίδιοηθ Ὡοβοθηΐ δι ϊοδῖ, Μι]ϊᾶθ οἰϊᾶπι 
Ἰοοϊοηθβ ἃ νιραῖα τϑοθάθηϊθβ ἴδοι. δἀπι18ὶ : ἱΏ ΄υο ἤᾶπο 
Ἰδλθη ΠΏ ΒΟΥΙΡΒῚ ἰθρθῆλ, πἴ 81 αὐἹὰ ἃ ΒεἸκίκζθογσο δαορίδιιπι 
Ἰθοημθᾶ οσοάϊουπι διοίογιαῖθ Ὡἷ| δὲ ἱρ8θ μά! οᾶγθαι, στο8 'ρδᾶ 
δυΐθαι δυῖ οἶαγα οἱ ἔδ01118 διιϊ σϑύΐθ ἰϑνὶ8 νἀ θγϑίυσ, τὰς 181] 
Ῥγογβιδ δῃηοίδγθιι: 864 ὉῚ ἃ Βοκίκοσο γϑθοθάθηάι τι σΘΏΒΘΓΕΠῚ, 
δῖνθ νι]ρδῖᾶ ἸΘοιΙοΩΘ δοινδηδ, δῖνθ ΟΣ 1110 δᾶπι χϑιϊῃθγὶῖ, 
οοάϊοιπι δ] αιᾶ δογιρίυτα ΟΣ πιθὸ Ἰυάϊοῖο φῬγαθξεγθῃάδ, ἴμης 
Ῥδιυιοΐδ υδιαιιθ οογίϊογθαι ἀθ πῖ8 Ἰθοΐογθπι ἔδοθγθπι. 

ἴη αυϊηῖᾶ πᾶς Θαμ ποθ δου ϊΘΥΣ 1 Π18 ΘΟΡΣ8, 4ιιὰ5 δδῖ 
πλΆΘΠ85 6880 ν6] οχρογειθηϊδ ἀοοιϊὲ; 116 ἴδπιθη οἱ, αἰΐθιις 
δεαξἐδαιμτπιίμς οΔἸτομθ5. δυδ 6χ 1110 ἰθηρογθ Ἵοοασϊοῖθιυ5, Εἴο- 
γεπεϊτιίς οἵ Κιὶπαεδοποηπείδιως, ἸηπδικυχΙδδοῖ, θαγιιαλ νᾶτγιοἰαΐοβ αἀ1}1- 
δΘΏϊΟΣ σοηῃΐεγγθαι: υηἀθ ἔδοϊυπι υἱ ρᾶτίίπι Ὡονὰδ αμδϑάδπι 

Ἰδοῖῖο- 
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ἸδΟΟ65 1115 ἀδθϑατ, σοάϊοῖ ταᾶχῖπιθ ΣΕ7ΟΥ, Χ ορἔϊπ!ο (8. ῥ' 
Μεη. 26.)», ἃ11186 Ὥοῃ 88118 οοπιπ θη} 4818 δυχὶ πὶ ἐπ πυῆς 
γΘ, ΘΕ, 

ἙἘάιθομοα οἱ γ᾽ γογι πὴ ἀοοσζογιπι ΑΠπποϊδεϊοηος. 
Ἑαϊοποα δηϊαυΐοτγαδ: “4]ἀΐπα  ϑηθε, 1543, 8, Βαειϊσοναΐ; γέ.- 

ον 153λ ξ. Βαεὶϊ. Ῥοφέογίον" 4556. ἔο]. ταυϊῖῖθ πονὲδ Ἰδοϊο- 
Ὠἴριι5 6 ποἀά. 8. 18:6 18. 

- δεορλαπίαπα Ῥδτὶβ. 1518. 8 ὟΟ]]. οὐπὶ ποῖΐϊβ οὐ, ἘΘΩΥ, 
ΘΤΈΡΗΛΝΙ. ΝΟΥ Ρδρίπδγιπι Βι)5 ΘΠ οῺ 8 ἴῃ πλᾶτρὶηθ 
ΒΙΡοὨΙ ΔΘ δὲ ποδίγαθ θα: οπῖ8 ὩοΐδΙΣ βιιηῖ. 

-- διροπείπα 1781 --- 872. ΧΙ ΨΟ]]. 8. οὐπι ἐχοοσρίᾶ δηποῖδ- 
το. 6 ογ1ςᾶ. 

“- Βελλογίαπα Βεοτο]. 1816 --- 186. ὙΠ Ό]]. 8. ὁἐχ Το] δϊϊοτθ 
εοἄξοιπι πι8, αυδηὶ οἱ τ πιούαι οοποϊηηδίδ, Γοηιμθηϊδ- 
γιὰ οαὐῖοα, δοοσάθηθθιβ 0 ἢ 1118 11] 011. 1823. 8. Νοῦϑ 
Βυηο δἀϊίοτγθηι ρ] γι πηχυθ δ: ρα ΒΘ. δι ρυηιδπιυδ, 

-- ϑεαϊἐδαμπιίαπα (Ο(οάοῖν, 5.411 δι.) 1.108. Ψ1Π Ὑό0)]1. 8. δὰ 
Βάοπι οσοὐϊουπι ΕἸογθηῖϊῖ. Ῥδγῖβ8. 1 ἀοΌ Ὁ. δ᾽ϊοσυπα. Οτᾶθ- 
66 ἰἴδηΐυπι, --- Υο], ΙΧ 5644. σοπιπιθηΐασιοδ ὌΧ 6ῃ- 
;δὰ 10. 4824. 8. 

Τεδηδῖο Ορογυῶι Ρ]Δδῖ. Ἰαϊϊπα Μδυβὶ δ ΕἸοιῖπι, 4186 οὐπὶ ΘΧ 
δηλ χυϊθ οριϊπιβαιθ οοὐά. ἔδοϊδ δ᾽ῖ, πῃ ΘΥ18 ἴοςο18 γ0- 
Τᾶτλ δουϊρίυγαιη βτᾶθοδθ ᾿Ἰρυδθ ῬΘΥ 118 ργάδθθῖ. Τθηθη- 
ἄυπι δυΐθπι οβὲ, ἴηὰθ ἃ ἃ. 1532 οογγθοίδπι ἔθγθ δὰ θαϊ- 
ἴωπι Ρ]αϊοη 8 Ἰοχίμπι ἃ 81πι. ΟσγΎπαθο ῬτΟα118586 μᾶηο ἴγδηϑ. 
Ιδτὶ ουθπς, συλῖθπλ ΒΙΡΟΣΗ͂ΩΣ οἷΐδπι Θαϊΐοτθα ἰθχίιϊ διὸ 1]- 
τα δάϊυηχουθηῖ. Οὐδῇθ ἤά 68 οδὲ δῃϊαιοσιῦιβ ᾿ἰδηΐαπει 
οὐνομῖθι8, 6 φιῖδι ΒΟΚΙΚΟΥ θᾶπι διιὰθ θα: ΟΩΣ Δ) χΙΣ, 

- --- Ιδπὶ Οσκνλπει, Βδ511. 1561. ἔο]. ἔδοῖα ορϑ οοὔϊτοῖβ ουἾι8. 
ἄδιι Ἡαςεϊσεεπίαπὶ, δἀάιῖο 1186110 αυϊ δορδιδῖπι Ζιοαιιθ 
ἽΠΊΡΥΘδδ8 δῖ ος (ἴυ]ο: 1. Ο, Βοϊορὰθ ἴῃ Πιδίομοβ 
ῬΙαϊοιἶδ οπληθ8 --- 6δἀ. οἰγχὰ 1. Ε, ΕἸΒΟΒΘΥΙ. [1108. 1771. 8. 

-- ξοτπνδηϊοὰ ΕἾ. ΘΟΗΕΙΕΑΜΑΟΜΕΒΙ, Ο8 δάξιις ρῥγοασϊογαηξ 
Τοαι. 1. ραγίλυπι 2. Τ. 11. ρατγίϊυπι 8. ΒΘΙΟ]ΙΩΙ 1804. 544. 66, 
566. σοΥ. ἰν. 1818. 544. 8. Τ΄ Π]. Ρ. 1. 1828. --- ΔΔἀ1118 1ῃ.- 
ἰσοάδιοι!οηΐθυ8,) δὲ πο ἢ5 ΤΠΔ ΧΙ 8 Π} Ῥάτίθπι ΟΥ̓ ο8.. 

-- ξΆ111.ὰ Α. ΠΑσεπε ἃ] ΟἿρθ5 θαάτῖα, ἀθοθπι ἰδηΐωτι ἀ1 Δ] 0 608 
σοι] θοΐθηβ, ἴῃ αυϊθυδ υἵθγαι6 ΑἸἹΟΙδ1Δ 468 δὲ Οὐτῖο. 

Ὦδ6 Βιξβτεαι ϑὐπίοηθ ΝΘ, ΟΥΟΏ18, ΑἸ]οΟΙδΙ δά! 1. οὲ 1. 
νὰ, Ῥυδϑέδι:οη θη. . 

Ο. ϑυλισελυμιῦβ δὐϊάϊ ΝΘ 6 πὶ, οὐπὶ ὈΓΟΙΘβΟΣΆΘΩ18 δἷ ΟΟΣ.- 
ΤΠ ΘΏΪΔΙ18. [Γι ἴρ8. 1827. 8. [ 

1. Ε΄ Ἑπρομεπ "-- ΕὔΙΠγρΡΉγ.. ΑΡΟ]. 5.. Οτιοηθηι, Ῥμδθάοῃθπι 
Γιρ5. 1783. 8. ἰὴ σὺ 64. υδι185 Θδῖ οοὐϊοθ Ζμδεὲπρόποὶ, 
ΝΟΝΝΒΕΆΟΕΚ --- ΑἸοϊθδάοπι ἴ. οἱ 11. 6 οοὔ. τπι8. Ὁ10]. 8, 
Μᾶγοῖ (χυΐ εδεὲ Κζεποῖις Π. ν. δυρτ.) [ὑ|ρ5. 1796. 8. 

Ες Αϑτιῦϑ --- ϑγπὶροβίυπι δὲ Α]ἹΟΡ. 1. Γιδπαϊδῖ, 1809. 8. 

Νά. ογεῖεν οἱ Ου. Ἐειραϊξ Βτιιδηὶ ΘΠ ΟΠ 685. αυοτυπ- 
ἄδπι ἀϊ!α]οροτυπι ἰθοθευπὶ αυᾶτγυτα Ῥετρᾶενυϑ Βοάϊθ π6 ἀϊοδπι 
0118 δὰ το ογἰ1οδαλ τι808: 1, Ἡ. 1, Κοόρρεπ ΑἸἹοϊθιδάθαι Π. 
οὐπι ὨΟῚ8 βθγηι, «οὐ, Βευπον, 1786. 8, -- Ε΄, ϑαοοῦς 110611ο 

δι1.0 
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διιο ΒοΒοϊδβῆοο Ἐϊοπιστιέαν}». εἶδον" ργίδοῆ, δὴν. Ζίδρεθν' Ομ 
4ιωῳ, Οτολθπι Οὐπλ 110115 ΣΏ8ΒΘΕ, ᾿ 

ΟἹ. ϑαἰι ον Οτϊϊλοπθαι ρ411166 νούδιιπὶ οὐπὶ ποῖ θά ζῃ 
Ηϊεῖ. Αοδά. Βθρ. Ἰμπδογιριῖ, ἴο, ΧΙ, --- Τὶ αδον (Ταμποραξ 
16 Εδνγθ) ρϑ}Π|οᾶθ δυᾶθ ΑἹοΣ δ δά!8 1. νϑγοϊοηΐ (841 πιιγ, 1666. 
42.ὺ ποῖδβ δηάϊξαάιϊξ, --- Εν. Οδαϊλο, 9. Ο. Θοειίεδον οἱ ὕ. 
Θοικίοῦ δεϊπείάεν' ποίδβ δὰ ἘΒἸθβϑίθυι θά. Ἵοοπίμϊογδηϊ: δἴχυθ 
ΟοΙΘΡΟΣ ἴᾶπι δῃῖοα (108. 1771. 8.) Π|ΌΘΠ1υτὰ Δηϊπδάνοτγοιο- 
Ὡυπὶ δὰ Ῥἤδεάνσ. οὲ ΑἸοιῦ, [1]. οὐϊάοταῖ, --- Ε΄. 4. "οἱ ποῖι- 
ἴδλ5 δἴιαυοῖ δὰ ΑΙο. 1. οἱ Μϑηο. Σηπδϑγιϊ δι}18 Ορυδοι8 (6- 

. ΣδΟΒῖΘ Αὐυδεᾶϊζθο ΕΔ|16 1802. 8,) Ρ. 102. 113. δ. 

ΡΒ, συ. νδὴ ΗξυδβΡρε δὐάϊάϊε ϑρϑοΐθῃ Οὐσυπι πὰ ΡΪδ- 
ἔοποπι ἴ,.. Β. 1808. 8, (ἴα Μδηο. Ρ. 110. Οεῖῖ, Ρ. 14. Α1ο. 1. Ρ. 111. 
ΑΙς, 1. ». 116.) 

2. Ε. Ηεϊπαῖον ἄυστα ἴῃ νῖνῖ8 ἔα οὔδογνδεῖ, δι188 τηθοι πὶ Π0Π- 
111: --- τάθηὶ Ρ6Ὺ Πτιογῶβ ἔθοις Ο. 7. ϑέγνδ), οὐ}ι5 οἴΐᾶπι ῬΓΟ]ι- 
δου ϑθ δ] χυᾶ «ἢ Μη θαΣ υ1δ118 διιπι ; --- ἢ. ΗΖ, νοΐ νοτβιοπὲ 
δι δθ βΟΥπιΔηΣοΔΘ Βοζὰπὶ σιδίίμον αἰ δ᾽ ορότγιπι (Βοτο]. 1821. 8.) 
ποίδβ δά]θοϊι; -- Ε. Ἀ. Ζαπρο οαϊάϊι ϑρθϑοΐηι, οσὶῖ, ἢ Οσισηθηι 
λρδ8. 4821. 8. 

Τιμλει ζθχίσου γοοσυαι Ῥ]δίοηϊοογζιτ ὁ, δηϊηιδάνν, Ὦλδν. 
Πιιλπλεπΐϊ, Ἑὰ, 2. 1,. Β. 1189. 8. 

ϑοηοόῦχα ἔῃ Ρ]δίομοπι 6 οοὐά, οοἸ]ορὶῖὶ Ὦ. Ἀυληϊοηΐυ 
ΙΪ,, Β. 1800, 8. Αὐυοίϊογα Θ 1168, 5118 ΒΘΚΙΚοΥ οὐϊάϊξ 1 Οοπι- 
ΤΩΘΏΤΔΓΥΙΟΣΙΠΣ, ἴο. 2, 

Ῥποοες δὲ Οεὐμριοῦροῖὶ Οοηϊπιθηΐδυξοβ 1 ΑἸ δδάθαηι ἴ, 
οαὐϊάϊε Ογϑιιζος ἔμ ἰδγο οὐδ ττὐΐϊυπὶ ἔδοὶξ [πὰ ῬΗΣ δορμῖδθ 
ἃς ὙΠοοϊ]ορῖδο ὁχ Ρ]διοηῖοῖδ ἔοῃεθυδ ἀυοῖδ ἘῈΕ, 1821. 8. νο- 
Ἰυπιῖὴθ 1 οἱ 2, 

ΜῈ- 



ΜΈΝΩΝ 
Ὴ 

ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΗῊΣ ". 

" ἄϊε οσομγαδιϊαμίς, δὴ 
ΒΟΘΚΑΤ 8, 
ΜΈΕΝΟ, 
ΒΕπνυ5 ΜΕΝΟΝ 8, 
ΑΝΥΤ 5. 

Οοἰαίές ἀμοῦε: ἰοοίε δ. 9. υϑνεις 75. οἱ δ. 217. ἐπε. 
φνοδαδεν δοληορίάον οοἨ)οΣ ομοηθια ἰνπὶ γογίο 
Αἰδομπὲς σομμπογαηΐφηε αρμὰ Αηγίωμι δοερίίοα ἄφυον- 

ἰν:6. -α δεόπα υἱοί" 6296 ἴοσι8 ὃραΐζοφιϑ, μέ. ἐμέον 
αιδιαπάπ. 966] ἐία κί ἑπίοεγάμηι δοάδαηί, ἐμέον ἄμε 

εὐυμϑίδίαμέ. αἀϊδεορίαμέ ϑοογαίο9 οἱ ἴεποο ΗΕ διπα 
φνίάφιρ ϑοημμη" φογυΐ; 6 φμῖδως υογημίζαηι περ. δο- 

ογαίο59 φουοσαγὲ γεεδεὲ οοἰϊοφωέέμο ΡῈ αἰφμοά ἰφδιρες 
μαγἐϊεήροπι 7γαοί.. εύβ οεμάμηέ “ηνίαηι9 φμϑῖς οἷ 
ἡρεμης δοογαίοθ ϑογηοηὶ αὐλέδεί, πιο μος. σμὲ ἑπέϊέο 
εραπέ φοἷὲ οοἰϊοχμοηίος, ἥποιι 7αοίμηΐ ἀϊαϊορί. -- 1 ὦ- 

Ῥιμαίίο 69 (6 υἱτῖαϊο, υεγαμίωγημο ἐπ ἦασ φμαθδίϊομο: 
πγαιπ νἱτέυβ δἀαϊθοῖ ροβϑὶξ πϑοποῦ ἔῤναθ φυξάθιν γμΐΐ 
εοἰοῦγς γιεαοερίο υϑέοτρα ρλιϊοφορλογηηι, δαθρίμα δα- 
ἄρμι α Ῥίαίοπο ἐγαείαία, μέ. ἐκ Ῥγοίαρογα, οἱ αὖ ἀμοίζογο 
ἀἰαϊοβέ «Αφεολίμήρ υμἶρο “ποιῖπε ἐμθογέρίξ περὶ ᾿Αρετῆς; 
εἰ διδακτόν, φμεὲ τοι ία 61 ἦοο πορίγο ἀἰαίοξο ««ἀ υον- 
μα ἐγαπείαξεί, μὲ 

ὅ Ῥοϑειῖῖα 6556 μᾶθα νϑῦδᾶ 6 Ῥίοε. [Δοτῖ, 3, 48. ἀυδίϊδει ὯΘ- 
φυῖ, ΑἸπ, ΑἸ θη. 7, Ρ. 814. Ἁ. Β., Ῥιορ. Πδοτῖ. 2, 38, ΡΗ 1. 
Ἰοροπ. ἴμ Αὔἰβίοί 8). Μαδίδρβγϑβ. 6. ἌΠΗ]}. 2, ὁ: Ἰλάδδπὶ εἴα. 
ῬΙοΙιος “λ:λάετωνα ἐν Ἰένωνι.. ΒΙΡΟΙΤ, ὅν 

Α 
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ἘΒΙΡΕΒΙΟΩΟΙ͂ ΟΡ ΗΗΙΚΊΙ͵ΙΙ 

ὈὨΙΝΘΙΙΝΙΤΙΟ 

ὍΕ 

ΜΈΕΈΝΟΝΕ. ΤΗΕΝΜΝΑΙ,Ο. 

Η τατπι οταὶ Νοποπΐθ ποθ ἱπίον Οτδθοοῦβθ, Χο- 
ΠΟρμοπ Βὲδὶ, Θὲ. 5. Μοποηΐβ ου͵αδᾶαπι ὙΠεβρίοπϑίς 
τηθηϊίοποιι ἔδοϊξ ; οἱ Ῥ]υΐάτοἤι8 π Ῥογῖοϊθ 46 αἱΐο απο- 
ἄδπι Μοόποπὸ Ἰοχοΐίξν, Ῥμίάϊαθ βἰδίπατὶΐ δοοίο οἦτπδβ- 
ἀδιβατθ δοοτιβαῖοσοθ. Οὐἱ νοῖὸ ἱπ ποὺ ἀΐαϊορο Ἰοᾳεῖ- 
ἔπτ, ὙΠ θ861ι8 διΐξ, τ οχ ἴρ69 βιβιίπι ἀϊαϊορί ἰηπΐεΐο Ρ4- ᾿" 

ἐοξ: πο ἴδιο Γι ατἶββαθ, τιὸῸῤ ατουΐιϑ ἱπίογρτοβ Ο 4111 018 

οχἰβιἑπιαί, δοὰ Ῥαγβαῖὲἑ παῖιτι8, υἱὐ σἰδαίΐπ ἀρρατγορίς, Ὠπ- 
Βίππι διΐθπι 6556 πο ροῖθβὲ, σαΐπ [εἶ ἑάθαι 1116 εἰ Μο- 
πο, οὔπ8 ἵπ Χοπορμοπεῖβ Απαθδϑὶ ἔγθαιθη  βϑίτπα στ 6η- 
ἶἰο οοὲ, σιυΐαπο ἱπῖον ἀποεβ Θυβδοοσπ Ογσγοὸ οοπίσα 
ἔταῖγοπι Ατέαχογχοπι δὐχ ἑδηξίτι παπᾶ ροβίγθιππην 10- 
οἴπι ἰθποθαῖ, ϑθιρον ὁπίη; Χοπόρῆοπ οὰπ νοοϑξ Θες- 
ταλόν: οἱ οἰπεάοπι απ δϑίατίβ 1116 ἔα. Ναὶ θ6110 
δοιΐ ἱπέῤτξιἑεξ δἰ ποτ οὔπὶ Χοορμοπῖθ εἰ Ῥτόχϑπο, αἰδοῖ- 
ῬαΪο Θοτρίαθ (Χεπορη. πάρ. 2. αἃ 8...}, ουΐα5 οἴΐααι 
ῬΙαιοιπίοιβ Νίοπο ἀἰβοίρο]Β ὅγε. επίαᾳιθ “Αγ ρΡη 
οἵΐδιν, αἰ Ηἷς ἐπ ἔρβο᾽ ἃἰαϊσξὶ ἱπίτο πὶ ἔδεν] ατ βϑίπντϑ 
Μοποπῖφ δπΐσπδ τοϑιοσαῖαν (ποπ οοπξηπάοπάπα 1116 
οὐπὶ οΟἸδΌτίοτί Ρἢ ἢ] οβορμο Οὐτοπαΐοο) βίαρβὲ ἃ Ογσῖ ρμδν" 
εἶδιι5 (νά, ἑπΐξ. ΔΠπ48.), . Οὕδθπι δηπΐπὶ Χοπορβοῖ ἃ σϑ- 
βίοπο ὙΠϑϑβαΐππι Ατίδερριίὰ νοσαῖ, μαμὰ ἀΐνοσϑιτ 6586 
ἂὉ δου, απθιῦ Ὁ πιὸ Γιατίβδδοπαι ποηχίπαὶ Ρ]αῖο, 60 

τοΐπιι5 ἀΌΡΙΓατί μοΐοσῖ, σαοὰ Χοπορῆοπ, δᾶ ἤποιι 1ἸΡτὶ 
βϑοι, ἴῃ ἀοβουίριϊομθ τποσῦπὶ Νοποπὶς αὐῆτιθδὲ, δἀο- 

Ἰοβδοθπῖθπι δἰιπὶ᾿ Ῥτορῖον Ῥηϊομτ πάΐπθαὶ Ὁ Ατίθερρο 
Ῥεδοΐδοξιγα υὐ  ατθπι οοἸνϑδουσῖαπι δ6506θ. Ἐ᾿ 84θπ|ὶ Μ6- 
ποπὶβ σοθιΐπίς Ὠίοροποβ [δοτῖ, 2, 50. δὶ 5ἴπι] Χο- 
ΠοΡΠομπεΐθ ἐπ δαπ οὐἀΐππι τϑέετε: Ἐχϑρῶς. διέκειτο πρὺς 
Μένωνα τὸν Φαρσάλιον περὶ τὸν χρόνον τῆς ἀναβάσεως. 
[Ῥματβα ΐ οὐὐυδάατα Μοποιὲθ πιϑητίοπϑιι ἔαοίΐπ πῆ, διιτΣ- 
49 ἐπ 6110 Ῥο]οροππθαῖδοο Αἰμϑεϊθηβίθιβ εορί68 ΤΗΘ686- 



ΜΕΝΟΝΕ . ϑ 

βϑἰοστιαι δυσὶ] αγο8 δά ιιχἶ559 ἀποἀθοϊπιατιο ἐαϊθηϊα δροῖ- 
ἴθ οοτῖ 559 παταπὶ Ἰπιογά. 2, 22, οιηοειῆ. ο. Ατὶ- 
βίοοῦ. χυὶ βίπι! τοῖογξ ϑυμ ὕτὸ δἰς Ὀοποβοὶϊς οἰνίξαῖθ 
ἃὉ Αεμοηϊθηβίθαβ ἀοπαΐπαι ἔϊΐδδθ. [Πἰππὶ δαΐει Νῖ6- 
ποπϑεα ποπ, «π0ἀ ἱποοπεοίἀοτϑὲϊα8 ῥχοπιιπίίΐανοσας Οϑάΐ- 
Κίυβ, δϑαυμάθηι 6590 ἀθ α'ὸ Πἰο δρίϊασ, 6 ἐθιροσαπι τᾶ- 
ἑΐοπθ οβίθπάϊξ δοιμ]οίθσωδομοσ. Οαΐρρο οορίας {116 ἀι- 
χὶξ γτίωιδο 611} Ῥοϊοροπποβίδοὶ ἐθαιροτίρπ; πἰο ἐπ Ογτὶ 
οχοζοίξιι ϑαπάθι Βοποσθα 960 ρινοῤ᾽γ᾽μαΐπεια αἀορῖιι 
οοὲ, ὙὙίά. Απαρ.2, 6. πη. Μαΐον ἰξααιθ αἰΐφυΐθ Μοπο 
δ119 ἔαϊε, βοὰ οχ οδάϑθι μαυὰ ἀυδὶθ ἔα 4.} Ουδηΐα 
δαῖθερ Μοποιὶΐθ ἐπ οχοσοῖϊι Ογτὶ δυοίϊονὶϊαβ ἔποσὶξ, ἱπὰθ 
δρρασοῖ, χυοὰ ἱπ ῥγοϑὶίο οοπέγα Ασίασογχϑιω, οὔπι (]θδγ- 
οἴπ ἀοχίσαθ Οτδθοοσιπὶ αἷ89 Ὀγδϑοϑβοῖ, ἦρδθ ἰπίβιταθ 
Ῥιδθοσαῖ. 894 οὔπὶ οοἱθείβ ἀποίδιιβ ρμοβῖϑθα, Τίββαρμοι- 
πἷδ δαΐῖσαρδθ ἱπείαϊΐβ, οἰτουιπινθπῖι οἱ ρτανίοτὶ διρρὶὶ- 
οἷο φιϑει ΟΟ]]θραθ ἃ Ῥοσδᾶτζιπι τορῸ δῇοοϊυβ οϑὲ. Οὐδ 
οἠπὲὶα ᾿Ιορὲ ρροβϑπὲ ἵπ ῥτίπιο δὲ ϑοουπᾶάο Χοπορμοπῖιΐθ 
δτο 49 Εχροάϊεϊοπο Ογιὶ. Αἀαὶξ ἰάθε νὶνἑ ἄδε τοσαπι 
Μοειοιιὲβ ἑπιαρίποτι, 418 Βρρατοῖ, ἐπ ρτοἐβϑἰ πλτα δὲ 806“ 
ἰοται ἐββϑίτη αι ποιαΐπϑθι, θυ ἔυΐβ66, πἰδὶ ἔοσὶθ Χϑοποόρμομ 
δῃ0 1}1{ὺὖπ8 οὐἀΐο αἰϊᾳυΐα ἀοαϊξ, Ηδηο ἔδιποπ ἐαδοϊογγίπλαπι 
“Μοποιιῖβ ἀθδοσίρεϊομθαι ἰοϊίάθαι νουρὶβ 6 Χοπορμοπῖθ 
βἶπο ἐ1Π11π|5 τηϑηϊΐομθ οὀχβοτὶ ρϑὶξ δυϊἀα8 (ἰπ γοοθ Μένων), 
λοι ατιθ ϑίορθαθαβ (ϑογιῃ. 2 49 Μαϊδα). [ιρτοθίξας ἐ]- 
ἢπ5 ἑαῃπῖα ἔωϊξ, πὸ οὔπὶ Τἰβδαρβοσμθ οἱ ἀτίαθο, ποβρὶξϊθ 

β8ο: «τιΐ, οὕπι δηΐθα ἰρ86 ἐπ οχογοϊϊα Ογτὶ ἀποὶβ οἶβοὶο 
᾿ ἑαποῖιβ οβϑοῖ, ροβῖϑθα ἀδδοσαὶξ Οτϑθοοβ, ἰΐβααθ φυσι Τὶδ- 

Βρδβοσειθ ἐπεί αἰδ8 οδἰγσυχίξ: υἱ, ἑἱπαυδαι, οὐπι [8 οοπϑ 118 
οοἴκ πα πἰοατοῖ, οὲ ΟἸϑασομυτι, βαρτγθαιπι Οσαθοοττπι ἀ- 
οθαι, οϑέθσοβαιθ οὐ]]ορα8 δρυα Τἰϑθαρθγηθηι οαἰαερηῖ- 
ἀιοῖωσ. 8.6]ἴθπι ΟἸθατομαι πο βαβρίοαῖππι 6586, Χοπο- 

φίιοιι ἐγδαϊξ, . Αἰβοπαθυβ δαΐοπι Ἰἶῦτο 11. (ρΡ. 505. Οα- 
581}.) πρὶ ΡῬ]αΐοποπι δοτὶΐον ροιϑιγίρὶε, Μϑποόποαι ἀἰοὶξ 
ΟἸθασοβτ Τ ββαρμοσηὶ ὑτοάϊαθ80. βἰυυΐχαθ νἱϊαροτγαῖ 
Ρ]αἴοπθαι, χυοᾶ 5οοϊθταϊπθα μαπο νίταμ, τὸν τοὺς “Ἐλ- 
ληνας προδόντα, αἱ Ῥαι]ο ροϑὲ (Ρ. 506.) ἀθ 6ο Ἰἰοᾳαίξατν, 
Ἰαάϊδιυπ ογπασίξ, οὲ ἰΐα ᾳαδβὶ πιοπάδοῖΐ δγριϑσίϊ Χϑπο- 
Ῥβοπῖθπι. Εὐχοιιϑατὶ αίθη Ῥ]αϊο ροϊοβῖ, ἱ οχἰ βεἰπιδιμιι5, 

Α 2 
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Μοδποποαι δοϊθεοθπῆοθμι, 41π|415 ἵπ μος ἀΐαΐορο 6Θϑῖ, ποη- 

ἄππι ἴα] θαι ἔαΐδ86, 4τι816πὶ ἀορί πρὶ Χοπόρποπ. ϑιροτ- 
Βία δπΐοαι ἱΠΠἐι|ιὸ αἴσπο ἱπβοϊθπιΐα οχ ποὺ ρβο οἰΐδηι 
ἀϊαΐορο οἰσοπῖ. ΕΠ σόνοσὰ ρτοάϊεξίο, οὐ͵ἦπα δπε δοσιιδδξ 
Αἰποπαθιβ, ποῖ ἀἰδοτίο ]Ἰορίτις δρυὰ Χϑπορποπέθμι, 
χυΐρρθ 4υΐ ῥγδοῖθσ δὰ, 4186 7ϑιι οοιπεηθιποσαγίπειβ, ΠοΟ 
δοΐίϊΐιπι παᾶιταῖ, Αγίαθιιπι ἃ Τ᾿ ΒΑΡΉΘΥΠΘ εὐ ΐσϑτιπι πα πεα5850 

Οταθοῖσ, ΟἸθαγοθαπι πυΐάοπι, χαυΐ ἔοθάπβ οὑπὶ Ῥογεῖβ 
ἰοῖατι νἱο]ασὶζ, τποσῖὶθ ροθπδβ ᾿υ͵ϑ586,Ω, Ρτοχοπιπὶι νΘ1Ὸ δὲ 
Μοποπθεῖ, δίπλα] οὐπὶ ΟἸθάσγοῖο οι ργθἤθπβοϑ, ἐπ τη8- 
Ρπο Ποποῖο 6586ς,Ὠᾳ φποπΐίδπι (ΟἸθασοιὶ ἱποί 1845 ἀοειϊοτίηξ, 
ϑοά Βαϑο ἀοΐοβο τϑηξτίξζαση 6656 Ατίδοιιμ;, νϑῖ οχ 60 γυϑ- 

τἰ δἰ πιῦ]θ ϑϑὲ, απο, οὔπι Οταθοὶ ροβἕι  δϑβθηῖ, τιὶ τϑαιΐς 

ἑογοπῖαν Ῥσοχοηῖβ οεὲ Μίοπο, χυΐρρθ ἴβπι ὕδθπο ἀθ ἐρϑΐ9 
πιοτίτὶ, τορι ΐβαπι ζ]οσπῖ. απ οϑξοσίϑ θπΐτ, οἱ ἀϊχίπι; 

. Οεδϑοοόσππι ἀποΐριυβ Βρρ]ϊοῖο αἴοοία9 οδὲ Μίϑπο, ἔπιπιο 
δτανίοτὶ αυδπὶ 111. Τιμωρηϑεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ 
ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι ςρατηγοὶ ἀποτμηϑέντες τὰς 
κεφαλάς - ἀλλὰ ζῶν αἰκισϑεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται 
τελευτῆς τυχεῖν. Τα Χοπορμοπ. Π]ἠ πμβέγϑ δυΐθπι ἔμΐ859 
ἦπ Ὑμοββϑα]ΐα Μοποπῖΐβ ρϑπιθ, πθο6556 οϑὲ. [8 6 Βοβρίϊίο 
οἦπ8 οὕπὶ τορία Ῥογβδτιιπὶ ἄοπιο νἱά. ἱπῆγα δὰ ἐ. 11.]} 
ῬΙυΐατομι5 οηΐ, ἐπ ἰηἰτΐο Ῥγτγηΐ, τ δῆλοι Βεΐι5 τορὶβ 
Ῥπεβίαμπι ἥἥεποπίε ὙΠ ο58811} δ] δι ἔπῖϑθθ παῖταῖ, δαᾶϊὲ- 
416, πο Μοποόπϑαι ἱπ δ6110 Γιαπιΐδοο ορτορίαπι Ορ6- 
ταπι Ῥτβθϑε ἶ586; 486 6 τὸ νἱἀοπᾶιϊβ ἑάθπν ἐπ ῬΒοοίο- 
πο, Ὡδὲ Ἀε]]πὶ ποὺ ἀοδονίδίξαν. Ηΐο ρίξε Μοπο οὕ 

ἐμ άθαι Τμ65861}8 ἔπονῖ, ποπ ἀυθίϊο, αιΐπ οοάθεηι χο πο- 
Βῖου σΘΘΥΘ ΟΥ̓ δἷξ, ἔπασαο, οὕ ᾿πῖοσ Ογτὶ οσροδίτϊοποαι 
οἱ ΒΟ απ Γιαυλΐαοτιπι, απο ρϑβίτιτα οδὲ οοπῖσα Απιῖρα- 
ἔστιπι, οοἰορίπία ἔθγθ δπποσισι βραϊΐπαι ἐπέθγοοδβοσίξ, π- 
ῬΡοΐοθπι ϑπὶ Ῥ]αϊοπίοϊὶ Μοποπῖά ἔυ5696 οτθάο, Νοαυιΐδπα 
Θηπΐμπι ἀνοόσατα δὰ ποροῖθ8 Ῥ]δσγαπιαιθ ἐγαη 1556 ἐπ Οσδο- 

οἷα, ποΐιι οδί ἢ). 

) Μοποηῖθ διέου)μδ. ᾿ποθζίυπι ΔΠπ ποεῖσὶ, “εγίρέία οὐ]ρᾶτὶ ΔὉ 
Ηεεϊαοβθηθ Ρ. 8367. πιοπϑὲ δολπείάεν. 

“πα ΒΝ Νου................- 
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1. εν ΩΝ. Ἔχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀρα διδακτὸν 1 
ς 5» ὔ γ 2 Ἵ ),.». ») ό δ᾿ » ΕῚ ἣ 
ἡ ἀρετή. ἢ οὐ διδακτὸν, ἀλλ᾽ ἀσκητόν". ἢ οὔτε ἀσχητὸν 

“ Α ’ - οὔτε μαϑητὸν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις" ἢ 
ἄλλῳ τινὲ τρύπῳ; ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ἢ Μένων, προτοῦ μὲν Β. 
Θετταλοὶ εὐδόκιμοε ἦσαν ἐν τοῖς “Ἕλλησι καὶ ἐθαυμάζοντο 
ἐφ᾽ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ, νῦν δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ 

σοφίᾳ " : 

!. ΤΠ 6858108 οἿτηι ΓΘ δαιιθδίει 
γᾶ 1585 πιᾶχῖθ, ἰθδβίδηϊις 
Ἰυγῖτν!. διιδδηϊ85 10. 1η]ἴ, 
δυᾶδε ΤΠ ββαϊοσγιιπι τῆς ἵππου 
τὸ πλῆϑος. καὶ ὁμοῦ τῷ ἀριϑ- 
μῷ τὴν ἐς τοὺς ἀγῶνας τῶν 
τε ἵππων καὶ αὐτῶν μελέτην τῶν 
ἱππέων. Ἰιάθπι πιογοδίυγδα πιᾶ- 
ΣΙ 6 ορδγᾶπι ἀδρδηΐ: ἵἴτιπὶ πι6- 
1815. οἴϊαπει δουηάαρδὶ Τ65- 
ε8118., ᾿1διιάδηΐιζαι θ θ].8 δΔυΚ1- 
ἰοὐάϊηδο: 1υδῖη. 8,3. δ) 1ο- 
ἀογ. 10, 8. Αἰμοηᾶρϑιβ δυίΐθηι 
(44. Ῥ. 663.) βυπιρτυοβ᾽ 65: πιοϑ 
τάθοοζαπι ὙΠ βδαῖοθ ἔι1550 

αἴδγπιδῖ. Ἰγσοϊοθ νϑσος υἱ 80- 
1εῖ, ϑοογαῖθβ Ἰοφυϊῖαν, αυλιπι 
ἀϊοιῖ, 18πὶ οἵ “αρίεπέϊα Ῥτᾶθ- 
βίαγο, (εογῖο Ρ] υἱάγοῦ. ἀθ διιὰ, 
Ροϑῖ. πᾶγγδᾶῖ διπηιοηΐάθπι 1η- 
ἰεγοσ ἴναν, 4186 560105 Τμ66- 
8581105 ὩΟΠ ἀδοϊρογεῖ, αἰχῖβ56 : 
ἀμαϑέςεροΐ εἰσιν, ἢ ὡς ὑπ᾽ ἐμοῦ 
ἐξαπατᾶσϑαι. δ. 
ΑΒ 1ρδο Ρ]αΐοῃϑ, 1π ΟὐἹῇο- 

Π615. ΤΠΘ655411 ἀγραυηΐιν 10.- 
ἰϑιρογαιῖδθ δὲ Ἰθρυτι 10 611- 
τδο ; αιιᾶθ νῆα 6 ΑαἸν11}15 ἔθ γθ 
εἰ Ἰη5οιῖϊα οὐηῖιγ. ΒΕ. 

2 Ψψυΐρο τοῦ “αρισσαίου, αι 6 
Ῥογνογβᾶ πὶ νιἀορδῖι 586Γ- 
πιο 5 σοηξοτηιαιϊο. 864 εο- 
ἀϊοο5 ἰοῶρθ ρ]υγῖπιι οαἰτιηξ 
ἁυιου]πλ, (ΟΣ 5) πξδηιϊδ δυῖθπι 

καὶ οὐχ ἥκιςα οἷ τοῦ σοῦ ἑταίρου ᾿«ριςίππου 
“« “ὦ ἤ ΄ 

πολῖταε “Ζαρισαῖοι ἧ. τούτου δὲ ἡμῖν ὃ αἴτιός ἐξε Γορ- 

οἱ ΕἸογ. Χ. ϑηυιθηάδιθ ὄχιθοϑηῖ 
4ιοά πο8 γϑροδιιῖπηι8, --- Νο- 
ΠΘῺ ὈΓΡῚ5 0 σ᾽ 1. ΟΡΤΠ1}5 
γαῖ. οἵ ΟἸδιῖς. οχαγδίιιπι οδῖ,. 
οἵ 815 οαϊα Βοκκοσ. γιὰ, 
Οταᾶπιπι. δπρ]. δ. 21. Οὔ 5, 9, 
6 Αὐὔβῖρρο δοο νἱά. Ὠ:54.. 

ἀθ Μοϑηοηθ βυρσζᾶ Ρ". 2. 

3 Οονχιβοδδῖ Οϑάσκτιι ὑμῖν: 
δἴχιθ ς 9 ἸΟΩβ6 τΔΊΟΓΘ οο- 
ἀἴουπι ρᾶγίθ :ἴἰ8 66141ι' Β6[- 
Κο, δὰ αιιδαλ Θοχϊσιᾶ δ6ι 
Ῥοΐτιι8 Ὧ}}118 511 1 πᾶς νδϑιῖ6- 
ἰδῖθ οοὐϊοιιπι διιοϊοτιῖδ8, δ8118 
οοῃϑδῖδι ; απ’ ῬΓΟΟ]ν18 διι- 
ἴθπιὶ πιο αυϊάθπι Ῥγορῖοσ δθῃ- 
δι1πὶ ΙᾶΡρϑδι118 ἔιιδειξ 1 ἔογπιδπι 
ὑμῖν, 1ρ58᾽ ποβῖγογιπι οὐὔἰϊοο- 
ΤΠ 886 8:18 ἀοσοῖ, ΟἸδγθ 

᾿δΟηαπει ΘρῸ ΡΘγηιονϑοῦ εἴ ΔΡ- 
}1οῖδπι οἱ διουμ 1ἃ ἡμῖν, ααυοά 
)8πι οΟἷπι Βιθδίευ οὐ δοΟΓδΙ18 
ΒΘΙΠΊΟΠΙ ᾿ΠΊΡΥΙΠ218 ΘΟΏΨΘΩΘῺΒ 
τϑδίαγ, ΝΝὰπι δὶ ᾿ϑρίπηι5 ὑμῖν, 
1] πῖδι τὰ ἀοοοὶ ϑηοηθπι 80- 
εγδῖθβ, οὐϊηδηι. πος δοσορίιϊπι 
ξοταπὶ Τ685811; δὶ ἡμῖν. ϑᾶ- 
ἄθπι ἀϊοιῖ, δὲ 81 γ1 465 5111} 
“ΛΙΠθηϊθηδ68 Ογδθοοδήυσθ 66 
δἰ Ἰδοθηῖθ πος Τ᾽ Θβϑδϊοσιιπι 1 
ΡΒ] οδορ δ ρυιηοϊρδῖι. δάπιο- 
δὶ: αυοα πιᾶρὶ5 εἴϊδηι 860}- 
1188 δὶ σοῃξογᾶδ διροειιβ ἐν 
τοῖς “λλησιν, δῖίχιιθ ᾿πῖτα αυ8- 

ΤΌ] πὶ 
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. γίας. ἀφικόμενος γὰρ εἷς τὴν πόλιν, ἐραςὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴ- 
ληφεν ᾿Αλευαδῶν " τε τοὺς πρώτους, ὧν ὁ σὸς ἐραςής ἐςιν 

ο,᾿Αρίξιππος, καὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο 
τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴϑικεν, ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπο- 
κρίνεσϑαι, ἐάν τίς τε ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας" ἅτε 
καὶ αὐτὸς δ παρέχων αὑτὸν ἔἐρωτῷν τῶν “Ἑλλήνων τῷ βου- 
λομένῳ ὃ,τε ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκχρινό- 

ἁι μένος δ. ἐνθάδε δὲ, ὦ φίλε Μένων, τὸ ἐγαντίον περιέςη- 
κερ᾿ ὧσπερ αὐχμός τις τῆς σοφίας γέγονε, καὶ κινδυνεύει ἐκ 
τῶνδε τῶν τόπων παρ᾽ ὑμᾶς οἴχεσϑαι 7 ἢ σοφία. εἰ γοῦν ».ἥ 
τινὰ ἐϑέλεις οὕτως ἐρέσϑαι 5 τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ 

6. γελάσεται, καὶ ἐρεῖ, ἾΩ2 ἕέγε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν μακά- 
ριός " τις εἶναι, ἀριτὴν γοῦν, εἴτε διδακτὸν, εἴϑ᾽ ὅτῳ τρό- 

τυ ϊυπι 1], ἐνθάδε δὲ, ὦ φίλε 
Ἅ. Ορίιτ υἱαὰθ διιμΐξ οθ- 
ἀϊοοθ ΟἸδικιδηιδ, Ὑγ αι! ΔΏ118, 
Οο! 51 ΐδηιι5, 60 αυοά νοΐογθπι 
8Δ 606 ἸθοϊΣΓοθπ, ψνΘ]ιι ᾿,.680118 
1518 ΠΡ γΑΓ115 δεενδνογιηῖς 86 
11άθπὶ ἴῃ ΤΣ 1116 ΠσοΘ ΘΠ 
ΤΩΪΏ 8 χηθηδο8ϑὶ δ1η)ξ οθϑίουδ, 
δῖαυῃθ ἃὉ ὕπο δ]ίθγονθ Ῥᾶδσὶ- 
816 811:1π|; Ε νοι σδτπιιπι οἱ Ε', 
Ὁ: ἢϊς χυοσὰθ δοσιρίυγδαπι 

ἡμῖν Ῥτδοθθηῖ, οογειρυηΐυτγ, -Ὁ 
Μοχ νεγβθὰ ἐπὶ σοφίᾳ ἴῃ Οο1ε], 
ὭΟΘη Ἰοριηἴυτ. ᾿ 

4 Α]ουδάδθ ἴῃ ἢ 688411ἃ 
φιίηοῖροβ εγδηῖ, δ χυΐθιδ 
νιεὶ. Ἠοτγοσοῖ, , 6. Ἀυδηκ. δά 
Τιπι. 1 οχῖο. Ρ, 22. ϑ.ηθια, 
η Δάδά. δὰ διυξβῖοϊῖ, Ῥο]. ὑ. 
ἠθή, οἱ Ὧοβ υἱοτὰβ ἐθ 2}118 
τγδοϊδηῖϊθβ πη Οοπηηθηξ. Ασδα, 
Βοτοῖ, 1823. 1ιΑν 598 
υᾶ θοζὰπι δ86668. 

“Αλενάδαι οὗ ἐν “Ἰαρίσσῃ τῆς 
Θετταλέας εὐγενέξατοι, ἀπὸ ,4- 
λεύου βασιλέως τὸ γένος ἔχον-- 
τες. Ἄθρθπι Αἰΐθαι διηο δᾶ 
ξαθιϊ]οδᾶ Ἰαπιροᾶ σχϑηιῖθη» 
ὄυπι 6686, ἔδοξα ρϑυβυδάθθιης 
89 46 60 Ὡδυγδηΐυν ἂρ. ΑΘ- 

.1δῃ. Ἦ. Α. 8, 11. 

5. (οὐά. ΟΙδσκ. γαῖϊς. οἷς. 
πιθηάοδθ αὐτοῖς. ΜοχΧ ρζο 

ιταδ8: 
ΓΆΘΟα:-, 

βούληται Οοἶδὶ], βούλοιτο. (ΓΙ. 
Οτδηῖαι. δ. 139. (126.) ΟΡ 5. 8, 

6 Ἠδῃς ΟΘοτρῖδθ οοπδάθηιϊ- 
δΠπ|, 1210 ΣΡ ἀ θη λπι, 886- 
Ῥίυϑ8 σοπλπθπιοῦδῖ ΟἹΟΘΓΟ, 6. 
ν. ἀοθ ΕἸη. 2, 1. 46 Οταῖ, 4, 
22, 8, 32. τἴθπι ΟἸ: 11}. 2, 24. 
42,11. Νϑ΄ιθ πῆς 6115 πιο σθαι 
ἈΘΡΙοχὶς Ρ]δῖο ἴὼ σορῃοπιηξ 
ἀϊδίορο. οὐ͵8 1η10 δβιδιϊτι 
οδάδπι Θογρὶδδ ρεοπιίθξιν, Ροσ- 
ρβιδῦδι διίθηι σβοίον 1110 1.,9- 
οἠἰξη5 πηϊνογβδη, Οσδθοΐδη, 
οἱ υϑίᾳυο ἔπειϑε τῶν νέων τοὺς 
γενναιοτάτους, καὶ πλουσιωτά-- 
τους, υἱ ἴῃ ΤΉΔρΘ ἀϊαϊορο 16- 
δῖται8. [πῃ ὁχογάϊο δυῖΐῖθαι Ηὶρ- 
Ῥἷδθ τδ]ουδ ἰγδάϊὶ ΡΙδῖο Α18θ- 
ὯΔΒ 1Πὰπὶ ἃ 1,.ΘΟὨ 118 16 ρᾶ- 
ἴχαι τλ1881η1| 65806Θ,Θ Ῥχδθοῖριιθ 
ἴδυσθη ἧπ ΤΠ θδββα]1ὰ οοσσηο- 
Ταῖινι8 68ῖ,) ἰθϑῖθ Οἱσθγοῃθ, αυΐ 
(Οταῖ. 52.) δβϑῆδπι ἢ ΤἨδοβᾶ- 
1ὰ δὺ Ιβοογαῖθ διά πι 6886 
Ὡλιταῖ, ΟΕ, ΟΕ ἴδοοσ. ἀθ 
Απιά. ξ. 155, (166.) 

Τ ψιᾷ, στάσι, ξ. 137. (124.) 
ΟΡ. 8. 

δ ψυ]ρο ἔρεσϑαι. ὕδτιπι Δ0- 
οδηΐιπι ἀδηὶ Ο]δεκ. οἱ αὶ. - 
Ῥγὸο ἐθέλεις υπ8 δῖ, 2. ἐθ έ- 
λοις. 

.9 γιά, [μὰ, 
10 Ἐχ 



ΜῈΝ, Ν. Ἱ 

πῳῷ παραγίγνεται, εἰδέγαε" ἐγὼ δὲ τοσοῦτον 15 δέω, εἶτε 
δεδαχτὸν, εἴτε μὴ διδακτὸν, εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτὸ, ὅ,τι ποτ᾽ 
ἐςὶ τοπαράπαν ἀρετὴ, τυγχάνω εἰδώς. ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸ;, ἃ 
ὦ Μένων, οὕτως ἔχω συμπένομαι τοῖ; πολέταις τούτου 
τοῦ πράγματος, καὶ ἐμαυτὸν καταμέμφομαι, ὡς οὐκ εἰδὼς " 
περὶ ἀρετῆς τοπαράώπαν. ὃ δὲ μὴ οἶδα τί ἐςι, πῶς ἂν 
ὁποῖόν γέ τι εἰδείην ; ἢ 2 δοκεῖ σοι οἷόντε εἶναι, ὅστις Μέ- 
γωνα μὴ γιγνώσκει τοπαράπαν ὅστις ἐςὶ, τοῦτον εἰδέναι 
εἴτε καλὸς, εἴτε .-πλούσιος, εἴτε καὶ γενναῖός ἐςιν, εἴτε καὶ τά- 
γαγτία τούτων; δοχεῖ σοι οἷόντ᾽ εἶναι"; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοι- Ὁ. 
γε. ἀλλὰ σὺ, ὦ «Σώχρατες, ἀληθῶς οὐδ᾽ ὃ,ιτι ἀρετή ἐςιν, 
οἶδϑα; ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἴκαδε ἐπαγγέλωμεν 5; 3 
ΣΩ. Μὴ μόνον γε, αὐ ἑταῖρε" ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ πω 
ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοχῶ. ΜΕΝ. Τί δαί “;. Γοργίᾳ 

10 Ἐχ θΘ0 ᾳιυοὰ πολλοῦ δέω, 
ὀλίγον δέω εἰς ρεπϊῖνο οδδα 
δε ροΥ (τοιυτ, τοοῖθ ΠΏ] Υἱ- 
ἄοος ͵8πι Ο]ῖπὶ 0116 ρ1880, 8011- 
Βοηάδιι 6686 οἰΐδπι τοσούτου 
δέω εἰδέναι. δ6ἀ οἰπὶ 6 Ροδῖθ- 
Γοσῖδ ἰδαιθ 86. δογρίογιθι 
δίορ δι ἴῃ 168. δθογαῖ οἱἱ- 
πι τοσοῦτον: ταϊηι5 οοηῇάθη- 
τὸν Π]μ ἃ Ρτοπιηῖῖο, Νϑηιϊθ 10]- 
1 τ᾿οοτϊυ δ! ηοπι πο: Δ: ι8 ς 
Νιρε. 26. τοσούτον δέων ὀρέγε-- 
σϑαι: Ῥιδοαῖ, 29. τοσούτου δέω 
ἕξαρνος γενέσθαι: 868 Ἰοδλτομλθη. 
8. τοσοῦτον ἐδέησαν με ἀπαλλοί-- 
ξαι: δά ανοδ ]Ἰοσο8 Π1}}}} νᾶ- 
τιοῖδιῖα δποιδίιπι οθοὲ. Ἐχϑηι- 
ΡΪα δυιΐῖεπι νϑερὶ ἀποδέω, αιιὰθ 
διε Ὁ] γι μῖδ9 πιϊ8 ἤυο 
νδ]οὴῖ, αὐϊἃ δίδει ᾽πὶ 56 ῃ1- 
ἔνα δά ἀεί μδροῶιὶ (τοσοῦ- 
τον ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι ΑΧΊ- 
οςΒ. ρ. 312. ".). 

1 Βίοϑεθ ροΐεγδι οἰϊδᾶπι εἰ- 
δότα: νιά. Οτδπιηι. ὃ. 114.(131.) 
ΟΒ5. 2. 

2 γυ]ραίιιπι ἡ Β6. 6 οοὐά. 
ται ΐανῖ ἢ ἤ. Ουδηαιᾶπι δά 
δῆς ϑπιϑηάαῪαϊοηδηι σοάτοθι8 
ορυβ ποη εγᾶῖ,  οουΐᾶ ἢ θπῖπι 
αυοί!65 τα ροϑιῖᾶ δδῖ ιἰἴ 1ῃ- 

᾿ογγεορδίοηθπι δ᾽ιαυᾶπι ἃ διι- 
ΘΕΟΙ͂Σ δΘΩΣΟΩΘ δε)μηβαϊ, 1ῃ 

οοὐά. οἱ ὅπ θά οογειρῖδ 
ῬΙοσυπιαυθ εδὲ 20 ἧ. δπι 
νυ ]ριυ ἢ Ὀτγδελογιτι ὩΟΙΏ18, 1Π.- 
ἰογγοβδίομοπι δϑηϊθῦδιῖ, 46 
[μποίμεα, 4ἃ ΒΘΙΙΔΟ 10 [4]}- 
08 οδγόγα ὨΟΏ Ῥοΐίθδβἔ, δΘΟΊΙΤΙ. 

γιά. Ηριμά. δὰ Ῥδεπιθῃ, 32. 
ποδίγαδηυθ δά ]οοοβ ἴῃ Ἰπάϊοθ 
ν. ἡ ἰαμάδϊῖος ποῖδ8. 

3 Αηϊοᾶ τοῦτο εἰδέναι. ᾳυοά 
ΘΓ 586 ΠΟΩ τρᾶϊμηι δθ6α ἴῃ Ὧ1]- 
ο οοἀ. ἐπνθηΐμπι οαάθγο ἀ6- 
Βυϊϊ ἸΘοΟΙΟΩΣ τοῦεον, οὐ] 
δοουδᾶῖϊν: ροϑδὲ ὅστις Οὔ18510 
ἴῃ. ῥγοδᾶ ἀιιζσίοσ. 

4. Ὧδ τορϑιϑ δ τη ἤπιος πιο- 
ἀν πὶ ̓ ἰθχγορσδίδο δ νογ}8 να. 
Ἡειπα. δὰ ὠδᾶγη. 323, 

5 ψιά. Οστδμιπς. δπρ0]. :Ώ 
Ιη4, νεγρα]ῖ ᾿4γγέλλω. υδηι- 
νῖ5 διιίθι 1) 0 ἰδηΐθ πὶ 60- 
ἄϊοο γεη. ,Ξ' δῆς οχ Αἰήτηᾶ 
Ρτοραβαϊᾶπι δογιρίιγαηι ηνθ- 
ποεῖ Β6., οθίθυὶ οὔληθδ ἀθηϊ 
ἀπαγγέλλ., Ἰ]υὰ ἰδθη, τοί! μὰ} 
ἴαπὶ αἰιοά δογϊδίιπι δρίϊιι5 ν1ἀ46- 
Βαΐωγ, μι αμοά Ρτοο]νιοῦ δὺ 
πας ἔογπια 1π δἰΐθγαπι [Δρ5118. 

6 Ἠκδδβο ἔφεπιᾶ ἢϊο δὲ πλ}}}}18 
Α}1ῖ5 1]οο15 ἴῃ ορί. οοὐά. ΟΙατῖ. 

οἱ 
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γίας. ἀφικόμενος γὰρ εἷς τὴν πόλιν, ἐραζὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴ- 
ληφεν ᾿Αλευαδῶν " τε τοὺς πρώτους, ὧν ὃ σὸς ἐραςής ἐςιν ’ 

ο,᾽Αρίξιππος, καὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο 
τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴϑικεν, ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπο- 
κρίνεσϑαι, ἐάν τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας" ἅτε. 
καὶ αὐτὸς " παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾷν τῶν “Ἑλλήνων τῷ βου- ᾿ 
λομένῳ ὅ,τε ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποχρινό- 

ἃ, μενος δ. ἐγθάδε δὲ, ὦ φίλε Μένων, τὸ ἐγαντίον περιέξη- 
κεν" ὥσπερ αὐχμός τις τῆς σοφίας γέγονε, καὶ κινδυνεύει ἐκ 
τῶνδε τῶν τόπων παρ᾽ ὑμᾶς οἴχεσϑαι ἢ 
τινὰ ἐθέλεις οὕτως ἐρέσθαι δ τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ 

6. γελάσεται, καὶ ἐρεῖ, ἾΩ ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν ’ 
μαχα- 

ριός " τις εἶναι, ἀριτὴν γοῦν, εἴτε διδακτὸν, εἴϑ᾽ ὅτῳ τρό- 

τυ απὶ 1Ππα, ἐνθάδε δὲ, ὦ φίλε 
Μ. Ορῖϊτ παι δυμξ οΦ-. 
ἀϊοθ8 (Ἰδικίδηυδ, γδιϊοδηιϑ, 
ΟΟ1 8]: 1 8011, 60 αιιοά νοϑΐογοπι 
8Ά6Ρ9 ]Ἰθοϊομθπι νϑ]ιιῖ Ὡ.6801}8 
ρδ18 1 θταγι18 δεγνδνθγμηῖ: δϑὰ 
1τάθπι 1 τξηι 16 ΠῖσοΘ ὩΟΠ 
ταϊη}δ Σθιχεῖοϑὶ διιηξ οθίοσίδ, 
δίσυθ 80 το δ]ίθσονθ Ραδσὶ- 
816 ).8:.π2) Εἰ ροισέπειπι οἱ Εἰ, 

1 ἢτς χυοσυθ βοχιρίυγδηι, 
ἡμῖν Ῥγδοθϑηΐῖ, σογειβιιηΐυτ, --- 
ΝΜοχ νογθὰ ἐπὲὶὲ σοφίᾳ ἴῃ Οο12], 
ὩΟῺ Ἰθριηυσ. ᾿ 

4 ΑἸ]δυδέδθ ἴθ Ὁἢ6588118 
ῬΥΙΏΟΙΡΟ8 ετδηῖ, 6 χυΐθειδ 
νι. Ηογοαοῖ, 7, 6. Ἀυδπηκ. δὰ 
ΤΙιπ). Τοχῖο. Ὁ, 22. ϑοπηοὶα. 
ὅπ Αἀά. δὰ Αὐὔξεῖοῖ, Ῥο]ιὶ. Ῥ. 
ἀρά͵ οὲ τοδ υἱἱϑδῦῖυ8 ἐθ Σ}116 
τγδοϊδηῖος ᾿ῃ Οοιηθηξ,. Αοδά. 
ΒοΥΟΙ, 1823. [1 διι88ἃ 
ῃ᾽ᾶ Θοξζπλ 86641468. ιτά δ : 

“Αλευάδαι οὗ ἐν “αρίσσῃ τῆς 
Θετταλίας εὐγενέξατοι, ἀπὸ .4-- 
λεύου βασιλέως τὸ γένος ἔγον-- 
τες. ρβθοπι λυΐθαι Βιπς δά 
ξαθι]οδα ἸἸδηροῖᾶ σϑηγἱῖῖθῃ. 
ὄυπι 6586, βαοῖτο Ρογβδυδάθθυηῖ 
4809 ἀ4θ 60 Ὠδυγδηῖισ ἂρ. Α6- 
118}, Ἡ. Α. 8, 41. 

5. (οδά. ΟἸδτκ. ψαῖῖο. οἷς. 
πιθηἄοδθ αὐτοῖς. ΝΜοχ γγὸ 

ΓᾶΘοϊ-, 

οὔληται Οοἶ8]. βούλοιτο. ΚΟ, 
παῤμ δας 5. 139. (126.) ΟΡ. 8, 

6 δῃος Οοτρῖδθ οοῃδάδηιϊ;- 
8Π19) ᾿ἴπι. ᾿πρυ ἀ θη 18 πι, 886- 

ἡ σοφία. εἰ γοῦνμ , 

ῬΡίυ σοπιπηθηιοῦδῖ ΟἸσθσο, 4, ᾿ 
ν. ἀὁ Εϊη. 2, 1. ἀθ Οταῖ, 4, 
22, 3, 32. ἰΐοπι Οὐϊηῃ]. 2, 24. 
412,11. Ν οι ἤπιος 67}. πιοσθαΣ 
ὩθρΙοχίὲ Ῥ]αῖο 2 οορῃοπιηξ 
ἀϊδῖορο. οὐ)ὰ8 1πΐ 10 διδιϊηι 
οδάεπι Θογρίδδ ρεοῆιδειν, Ῥθε- 
Δβταραῖ δυΐθηι σβϑῖον 1110 1.,9- 
οὨῖξηι5 πη ϊνογβδη, ΟΥδϑοῦδηι, 
οἱ υδίχυο ἔπειϑε τῶν νέων τοὺς 
γενναιοτάτους. καὶ πλουσιωτά- 
τους, υἱ ἴῃ ΤΠοᾶρο ἀΐαϊοβο 16- 
δἴπιυδ, Ι ὁχογάϊο δευῖθαι ΗὶρΡ- 
ΡὈὶδθ πρδ)ουῖ ἰγδάϊὶ ΡΙδῖο ΑἰΠ6- 
ὯδΒ 11] ἃ 1 ΘΟΠ Ως 16βἃ» 
ἴχπι τϊδδηι 6686, Ῥχδθοῖρυθ 
ἴδῃ ἧπ ὙΠ οββαϊἃ οοιπιο- 
τῖυβ δβῖ, ἰθβϑῖθ ΟἹ σθγοῦθ, αχυΐ 
(Οταῖ, 52.) δθῆθηι ἦῃ ΤΉΘεδδ- 
1 δἃΌ Ἰβοογδῖθ δι τ π 6850 
Ὡδιταῖ, ΟΕ. ΟΕ, Ϊεοοσ. ἀ6 
Απιά. ξ. 155, (166.) 

ψιὰ.Ο .137. (124. 
ΟΒε. 8. κΑσυτας ὃ (131. 

8 Ὑυ]ρο ἔρεσϑαι. Ἄδτυπι δο- 
οδηΐωπι ἀδηΐ ΟἸ]δεῖ. οἱ γαῖ. .- 
Ῥιο ἐθέλεις υπιι85 αὶ. 2. ἐθ ἐ- 
λοις. 

9 για, [μα. 
:0υ Ἐχ 
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πῳῷ παραγίγνεται, εἰδέναι" ἐγὼ δὲ τοσοῦτον 15 δέω, εἶτε 
διδαχτὸν, εἴτε μὴ διδαχτὸν, εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτὸ, ὅὃ,τε ποτ᾽ 
ἐξὶ τοπαράπαν ἀρετὴ, τυγχάνω εἰδώς. ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸς, 2 
ὦ Μένων, οὕτως ἔχω" συμπένομαι τοῖς; πολίταις τούτου 
τοῦ πράγματος, καὶ ἐμαυτὸν καταμέμφομαι, ὡς οὐκ εἰδὼς " 
περὶ ἀρετῆς τοπαράπαν. ὃ δὲ μὴ οἶδα τί ἐςι, πῶς ἂν 
ὁποῖόν γέ τι εἰδείην ; ἢ δοκεῖ σοι οἷόντε εἶναι, ὅστις  - 
γωγα μὴ γιγνώσκει τοπαράπαν ὅστις ἐςὶ, τοῦτον εἰδέναι 5 
εἴτε καλὸς, εἴτε «πλούσιος, εἴτε καὶ γενναῖός ἐςιν, εἴτε καὶ τά- 
γαγτία τούτων; δοκεῖ σοι οἷόντ᾽ εἶναι"; ἍΝ. Οὐκ ἔμοι- Ὁ. 
γε. ἀλλὰ σὺ, ὦ Σώχρατες, ἀληθῶς οὐδ᾽ ὅὃ,τι ἀρετή ἔςιν, 

οἿ ΄-Ὁ ΄“ 
οἶσϑα; ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπαγγέλωμεν ὃ ; ) 
ΣΏΩ. Μὴ μόνον γε, ὦ ἑταῖρε: ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ πω 
ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοχῶ. ἍΕΝ. Τί δαί “;. Γοργίᾳ 

10 Ἐχ 60 υοὰ πολλοῦ δέω, 
ὀλίγου δέω 815. ρβεηἰϊῖνο οδδα 
δε ροτ ἀϊοιίυτ, γθοῖθ ΠΏ] Υἢ- 
ἄοος 7)8π| οΟἸ᾽πι ς01]6ρ1580, 5011- 
δοιπάιτ 6680 Οἰϊδπι τοσούτου 
δέω εἰδέναι. 864 οἴπὶ 6 Ροδὶθ- 
ΠΟΥ5 ἰδ 8ΔΟΝῚ ΒΟΥ ΤΟΥΣ 8 
διορ δῖ ἴῃ ΤΉΘ5. δβογαὶ εἰϊ- 
ἃ τοσοῦτον: ταϊηϊι5 ΘΟ ἀ6ῃ- 
ἰὸς 1] Ρεοηιπῖῖο, Ναηιϊιθ 10]- 
τ ᾿ωσοειτἀϊηθηΣ 1, ΛΟ Δ 18 : 
Νιίρι. 26. τοσούτον δέων ὀρέγε- 
σϑαι: Ῥιβοαλῖ, 29. τοσούτου δέω 

ς γενέσθαι: 5868 Ἰοδτοηλθη. 
3, τοσοῦτον ἐδέησαν με ἀπαλλά-- 
ξαε: δὰ ΄αυοβ ἸΙοσοβ 21}}}] νᾶ- 
ποῖαι 8 δάδηοίδιιιπι 651. Ἐχϑαι- 

δυΐεπι νοτδιὶ ἀποδέω, 4116 
αἰι1ι ΤΠ] γι ῖυδ, πιὰ! πὰ 
γλϊθηῖ, ηυ1ᾶἃ ᾽πὶ 78πὶ 56η1- 
ἄνα δα ἀτῖιπι μαῦθοηὶ (τοσοῦ- 
τὸν ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι ΑχΙ- 
οοΒ. ρ. 312. }.). 

4 Τῖσϑῖθ ροΐογαϊ οἰϊαπι εἰ-- 
δότα: νά. Οτᾶπιη. ὃ. 1Δ4.(131.) 
Οδ5. 2. 

2 ψυϊραῖμπι ἡ ΒΕ. 6 οοὐά. 
παν 2 ἤ. Ουδηαυᾶπι δά 
δῆς ϑπιθιάἀδι οί θηι σοατοΙΡιι8 
ορυϑ ποη δγᾶϊ,  οουΐα ἤ ὀπῖπι 
αυοῖ!θ5 1τἃ ροδιῖϊᾶ δδῖ ιτιἴ 1η- 

ἰιογγορδιιοηθηι δ] αυᾶπι ἃ δι:- 
ῬΘΙΔΟΥΣ δϑεοῃθ δα)μηβᾶϊ, 1π 

οοἀά. οἱ ἴῃ δά μπδ οογγιρῖᾶ 
Ἰεσγῃπιαιιθ οδὲ ἢ ἢ. Νίδαηι 

νυ] ριι5 ΠΣ ρτγδγιογιπι ΟΠ δὲ 1- 
ἰεγγορδίοηοπι δθηϊοῦδιῖ, 649 
Ἰυποῖμγα, 4ιιἃ δοπιο ἦῃ 18]}- 
υ8 σᾶξζογα ὨΟ ροϊοδὲ, δΘΟΌΣΙ. 

γιά. Ηοιμά. δὰ Ῥᾶσγπιθῃ. 32. 
Ἰοδίγαβαιθ δὰ Ἰ]οοοβ ἴῃ [πα ϊο9 
ν. ἡ Ἰαμάδῖοβ ῃοῖδϑ8. 

38 Αηΐἴοᾶ τοῦτο εἰδέναι, ᾳυοὰ 
ΘΓ 86 ΠΟῺ σζδ]η; 504 1ῃ Ὠ1]- 
ο εοἄ. ᾿ηνθηΐμπι οοάθγθ 66- 
δεῖ ἸΘοΐΟΩϊ τοῦεον, οἰ}ι18 
Δοουδδῖϊῖν: ροβὲ ὅσεις Οὔ113310 
ἴῃ. ργοδᾶ Ὁ ΥΊΟσ, 

4 δ τϑρϑὶϑἶδ τῇ πο πιο- 
ἀυ πὶ ̓ ηϊοχγορδιιοὶδβ νϑυὲ5 νἱᾶ. 
Ἡρδιμα, δὰ (δβάσγη. 33, 

5. ιά. Οτδιοπι. δπρ]. :Ώ 
Ιηἀ, νϑγθα]} ᾿4γγέλλω. υδηι- 
νῖ5 διιΐδαι 1 ᾿)0 ἰδηΐθπι σ0- 
ἄϊοθ γόη. ,Ξ' πᾶπο οχ Αἰβιπα 
Ρτορᾶραῖ δηλ δογιρίωγαπι ἴωνθ-. 
ηδτιῖ ΒΘ6., σδίθσι οὔηεβ8 ἀθηϊ 

ἀπαγγέλλ., 11υἀ τα τοι! 
ἴμπὶ αιιοά δοτῖδίπι ἃρίιι νιἀ6- 
Ῥαΐατγ, ἴμπὶ φιμοά Ργοολ νιον ΔΌ 

Ἰὰς ἔογιᾶ ἴῃ δ]ἴθγαμι ἰδ ρδ5118. 

6 Ηδλεο ἔρφεπιᾶ Πϊο δὲ πλ}118 
Δ}116 10015 1η ορῖ. οοἀά. ΟἸδτῖκ. 

οἱ 
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οὐκ ἐνέτυχες, ὅτε ἐνϑάδε ἦν ΣΏ. Ἔγωγε. ΜΕΝ. Εἷ- 
“ ἤ ο.τα 8 οὐκ ἐδόκει. σοι εἰδέναι; ΣΏ. Οὐ πάνυ εἰμὶ μνήμων, 

- “- ως [ “« 

οὐ Μένων" ὥστε οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, πῶς μοι 
γ κῳ Δ - 

τότε ἔδοξεν. ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνός τε οἶδε, καὶ σὺ ἃ ἐκεῖνος 
“- -. . , » 

ἔλεγεν. ἀνάμνησον οὖν με, πῶς ἔλεγεν. εἰ δὲ βούλει 9 2 

τὸς εἰπέ, δοκεῖ γὰρ δήπου σοὶ ἅπερ ἐκείνῳ. ΜῈΝ. Ἔμοι- 
ἀ, γε. ΣΏ, ᾿Ἐκεῖνον μέντοι γῦν ἐῶμεν, ἐπειδὴ καὶ ἄπεςι" σὺ δὲ 

αὐτὸς, ὦ πρὸς ϑεῶν, Μένων, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι, εἶπον "5 
καὶ μὴ φϑονήσης" ἵνα εὐτυχέξατον ψεῦσμα - ἐψευσμένος ὦ, 

ἂν φανῆς σὺ μὲν εἰδὼς καὶ Γοργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μηδενὶ 
8 πώποτε εἰδότι ἐγτετυχηχέγαι. ΜΕΝ. ᾿4λλ᾽ οὐ γαλεπὸν, ὦ 
Σώκρατες, εἰπεῖν: πρῶτον μὲν, εἰ βούλει, ἀνδρὸς ἀρετὴν, 
ὁῴδιον, ὅτι αὕτη ἐξὶν ἀνδρὸς ἀρετὴ, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς 
πόλεως πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ 
ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς καχῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσϑαι 

Ρι μηδὲν τοιοῦτον παϑεῖν. εἰ δὲ βούλει, γυναικὸς ἀρετὴν 
οὐ χαλεπὸν διελϑεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν !, 
σώζουσάν τε τὰ ἔνδον, καὶ κατήχοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός. 
καὶ ἄλλη ἐςὶ παιδὸς ἀρετὴ, καὶ ϑηλείας καὶ ἀῤῥενος, 
καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρὸς, εἰ μὲν βούλει, ἐλευϑέρου, εἰ δὲ 

ο. βούλει, δούλου. καὶ ἄλλαι πάμπολλαι ἀρεταί εἶσιν. ὥστε ν.’ 

εἰ αὶ. ἰορῖῖσ, ργὸ ᾿νυ]ραῖο 
δέ, οδιιαιθ μοδὲ Βαβι ϑειπι 
Ὠοη ἀμυβιίανὶ ἀρίαιιθ ἔδγθ δά- 
ταϊτῖθγο, οὐπὶ ὈΡΊαιϊι6 ν᾽ ἀοτγθπι 
ξογιϊογθπι 11183πὶ βἰρηιῆοδῖϊο- 
Ὥθηι, ἀθ ΄υὰἃ νι, η.. νοοιι- 
α6 γϑνϑσᾷ 1656. Εϊάδηιν διι- 
ἴθια. ἤος ἀυοσυθ ἔθοϊξ, χυοά 
10. πιῖ}]6 111}186 ἰοςΐδο υδ0]᾽] Ὠοη- 
Ὠἰϊδὶ δέ δἴδτθ ροϊεβῖ, 1: άθπι οο- 
ἀϊοοθβ ὯΘ δθηι8ὶ αυϊάδη δαΐς 
Ῥοε πηϑγᾶπι 1118Ὧπι οἱ 5016 πι- 
Ὧ6πι 8ἃ}188 νοσδ]ιηι σοηξιδῖο- 
Ὧ6πι,) ῬγδθΡιιθγαηῖ. 

7. Αἰδοηδβ χρϊβδιι8 Οογρὶδδ 
ΟΙ]. 88, 2. νά. Ὠιοά. 12, 52. 

δ᾽ γιὰ, [πά, 

9 815 Βδ. 6 οοὐά, γιυ]ρο εἰ 
δὲ μὴ βούλει, 'χυδθ Ἤοοὐϊουπι 
Δ΄Πχυοῖ Ἰοοῖο ἃ πιᾶϊ]ο οοτγο- 
οἴογθ ργοξθοῖδ εδἴ, ΑἸ θειεπι, 

εἰ δὲ βούλεε ,,ὰὶ 581 τᾶν] 
ΠιδΔΡῚ5 Θδῖ Θ ΠΊΟΤΘ ΟΥδθοοσμπ,, 
γι, νο]δ, δὰ Χοϑη. Ηδ]]. 4, 
Ἴς. 23. (10.) ἴπ Ἐρίδῖο]α δά 
δϑοπηοιάθσυηι ἤυι8 οαϊῖοης 
Ῥιϊοῦὶ ριδοῆχᾶ μΡ. 118. 

10 Ἦδῃο οοἰὐῇοιπι δογρῖι:- 
ΤΆΤ ἔουπιᾶπι 6886 πιρογδῖϊνὶ 
δῦ. 1. νϑγδιῃ δία! ΔἸ τι π|, 
ΠΟῊ εἰπόν, ἀοοιῖ 1 Ἐχοιζδιι 
δὰ δυο Πταπι Ὀυῖπιο, 

ἸΠΙΊΘΥΡΌΏΧΙ διιίθηι, οἱ ἾΔπὶ 
οἷται πηομιογδϊῖ Ἠεϊηάογῆμε, 
5 ΠΡ ]1οἱ νἱγρ]ᾶ Ροδὲ δἶναι, ρτὸ 
δ:6η0 1ηἰθγγορβδίιοπῖδ. ]πΏρθ: 
εἶπον, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι, υἱ 
ἱπέγα 7. Ἰηϊῖ, τό ποτὲ οὖν τοῦ- 
το, οὐ τοῦτο ὄνομα ἐςι τὸ σχῆ- 
μα, πειρῶ λέγειν. ΟΥ. Ἰηένα β. 
12, ἢ. 9, ἴι, Ηοι πα, δά ΤὨοδοῖ, 
2. (Ρ. 283.). 

41 γιά, Ιηΐἱ], 
2 90- 
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οὐχ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι, διτι ἐςί. καϑ᾽ ἑκάξην γὰρ 
τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλιχιῶν, πρὸς ἕκαζον ἔργον, ἑχάξζῳ 
ἡμῶν ἡ ἀρετή ἔςξιν. ὡσαύτως δὲ, οἶμαι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἥ 
καχία. ΣΩ. ἸΠολλῇ γέ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μμέ- ἁ. 

“Ὁ 2 ἢ δον » ἢ γ “- » γῶν, εἰ μίαν ζητῶν ἀρετὴν αμῆνό; τι ἀνείρηκα ἀρετῶν παρὰ 
σοὶ κειμένων ἢ. ἀτὰρ, ὦ Μέγων, κατὰ ταύτην τὴν εἰκόνα 

4 .. Ε τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομένου μελίττης περὶ οὐσίας ὅ, 

ὃ ϑοοτγδῖθβ ἤθη Ιᾶυάδῖ Μ6- 
ποηθδαῆι, 4:0 1056 πι0}}118 νἱγ- 
«δι. ογτιαξιρ» 511: 888 εἰρω- 
γικῶς, αυοά ἰᾶπι πιᾶρῃᾶπι Ψνἱτ- 
τυ πι σι] τ 6} 6 πὶ ἀεέέόχε- 
γὶε δὲ σπισπεγαγίε, Ἡϊης τὶ 
Ἰεροπάνιπι νιάδτυτ: παρὰ σοῦ 
κινουμένων Ὑ6] κχεκινημένων», α 
ἔς εἐχεϊξαίαθο. Αἰαυθ Μᾶ δῖ: 
ἀυρ Ρ]ιἴδγου Ἰοριῖ, φυϊ τ 
ἐχογάϊο δογιρῖϊ ἐθ "ολυφιλίᾳ, 
6χ πος :Ρ80 ἀϊδίορο διπιρῖο, 
ϑοογδῖθπι Μϑῃοηι πι}}188 ν]τ- 
0165 ΠΟΙ ΔΗ τἰὰἃ ΓΤΟΒρΡΟΙ- 
ἀϊεδ6 ἀτοιῖ: εὖγε, ὅτε μέαν ἀρε- 
τὴν ἐρωτηϑεὶς σμῆνος ἀρετῶν 
πεχίνηκας. ΟΕ. 115 αιι- 
ἄεπι βδθο ογίηϊο ᾿οπιθηθᾶ- 
ἸΟΠΣ5 ἤΆΌΘΙΘ νά θδίι, 81 ΔῺ]1- 
τηδάνογίατιδ, πο ΓΟΒΡΟΧΙ856 
Τειιδῖϊαπι φυοι6 ΟΥ. 1. Ῥ. 
5. Α. δρᾶτε οὐν ὅτι τὸ σμικρὸν 
ἐχεῖνο ῥῆμα διαπρούοντί μοι ἅ- 
πᾶς ὁ τῶν ἀρετῶν ἐσμὸς ὑπο- 

ἐγγεται. Νόοι ἰδίῃ 60 δά- 
16] Ῥοδβϑιιι, τ τορι δηλ 

νυϊραῖδπι οχϊϑίϊπιθπι, Ασα" 
6800 ἴῃ χειμέγων. ΝΠ.) ΘΏ1Π|: 
υοὐ τορτοποηάδηι δο ἀθ ν]- 

[0 ΒΌΒΡΙΟΘΣ, ἴῃ Ἦἢδο ἸΘοίΟηΘ 
τροχὸ: δὲ ψυοα ΑΝ] υϊάτοβι δῖ- 
ὕπηοῖ δὸ ΤἬθι 5111: διοῖου{8- 
ἴθ. δθηϊθηδηι 11}} ὩΟῺ νοῦ- 
μὰ τηϑιηογᾶγηῖϊ. ἘΠ νθσο ι1- 
αἰυβαθ δ᾽ ορδη ϑδίπηιπι ἀϊ- 
οἴστπι ΟΟΙΟΓΘΠΙ αἀἰιχ1556 τά δῖι 
εχ Ἀδρ. 5. Ρ. 450. ἃ. Οὐκ ἴςε 
ὅσον ἐσμὸν λόγων ἐπεγείρετε. 
ΗΕΌΘ.1δὅ5. ϑελέείογππια- 
εἰπόν ὲ ̓ΛΘΓρΡΥ ΙΔ 10 ρσθειηδηϊοᾶ: 
α ἰεΐ ταν εἰπε Τμρεπα σιςὴδ 
πε εἰπε ραπξόπ ϑδϑεΐτναντη 
γοπ Τεροπάθπ μπαάθ, ἀφ εἰεὶι 
δεὲὶ αΐν τιϊράφγ είασοοπ, Αἴχυϊ 

ΤᾺ ΘΙ: 1880 Ἶ8πι οΟἷτηι ἀθῦ6θδᾶ.. 
πιὺδ ὩΟῚ 80] 6. ΘΟχδπιῖηθ 
Θχοιδῖο θὲ πηι ργεδηΐθ, δ6α ἀθ αἱ- 
νεδεῖο ἄθαιμο ἄριῖπὶ ἰῃ 60 ἀ6- 
ππβὰν ὧν τα] τὰ ἀϊη6, οἵ αι- 
θπι ἔγθαιιθηίϊυ ξοτγίδ886, σμῆ-- 

γος υδιῦρᾶγ. για, Ηδσβῖοα. 
ὙΠθοροη. 59λ. ΧΘΩοΡἢ, Απᾶρ. 
2, 8,20. ἀθ ρᾶρο αιοάδηι: τὰ 
δὲ σμήνη πολλὰ ἡν αὐτόϑι. ῬΙυ- 
ἵδγοῖμι8 ᾿πδρίηθιι νυν. 

3 ΤΙΑΌΥΣ, υ νἹ ΘΕ, - ΟΠ 65 
πέρι, αιιοά ἰδοϊῖθ 78πι οἴϊπι 
ται ϊᾶγαπι ἢ ΘΠ δοσθηίιπι 
4ι.9π|, υἱ πιης Ἰοριπίωγ, νϑῖ- 
μὰ τϑαμιγυμῖ, Νίπι 8ὶ δου 1- 
τι18 πέρίγ ῬΤΆΘΡΟΒΙΟ τοίοσίυσ 
δὰ μελίττης, ΔΙ16Γ δΔιιΐξθαι ρθηϊ- 
αἰνὰ8 θη βαθεῖ υπᾶδ Ῥθη- 
ἀθαῖ, ἴω ἢ18 διῖοπι οὐσίας 
ὅ,τι ποτ᾽ ἐςὶ νοτρὰ δα]θοῖδ ὅ,τε 
ποτ᾽ ἐςὶ Ἰηδογνιηϊ δχρ]! οδη- 
ἀδλθ νοοΐ οὐσία, ἴις θπιροτὶβ 
Ὡοησιηι ρογν]ραῖδα, οὐ νότὸ 
οὔδοεναῖ Ἡοιηήοτγῆυβ . δὰ ]1ο- 
οὐτι ΡῬΠδθάο, 27. θα: λέγω 
δὲ περὲ πάντων, οἷον μεγέϑους 
πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν 
ἀλλ» ἑνὲ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὔ. 
σίας. ὃ τυγχάνειν ἕκαςον ὅν. 
Θυθπι Ἰοουπι ποβῖσο 1 εθίθ- 
18 αἸοῆιιθ Ῥθιβιπλ  θι 1 16- 
δταπι ΔΡΡΟΒΌΣΙ, αἰϊᾶἃ οοπιρᾶ- 
ΤΑΥΙ Θὺπὶ ν6]1πὰΔ οὐ νοῦρᾶ με-- 
γέθους πέρι, 515 ὨΘΟΘΕΒΔΓΙΟ 18] 
ϑοῖθοηάδ; υπὰδ ᾿δπιθὴ ἄγρα- 
πιθηϊδίιο θα δὰ νογθᾶ μελίέε- 

“τῆς πέρι ναϊοτθ ποῦ ρυῖο: 11] 
θηΐπι μεγέθους πέρι ταθτὰ διηὶ 
Γορϑο νοοῖ περὸ ἴῃ ρῥγᾶβ- 
οϑἀοπῖθυ8 περὶ πάντων; αιιᾶθ 
Ῥγδϑροϑίῖο δρυὰ πιθπίοπι οἱϊ- 

᾿ἃπχ τορθίθηάδ οὶ δὰ γοϑηϊ- 
ὯνοΟΒ 

“ 



40 ΜΕΝΟΝ. 

ὅ,τι ποτ᾽ ἐξὶ, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἔλεγες αὐτὰς εἶναι" 
τί ἄν ἀπεκρίνω μοι, εἴ σε ἠρόμην “. ἄρα τούτῳ φὴς πολ- 
λὰς καὶ παντοδαπὰς εἶναι καὶ διαφερούσας ἀλλήλων, τῷ 
μελίττας εἶναι; ἢ τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ δέ 
τῳ, οἷον ἢ κάλλει, ἢ μεγέϑει, ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τοιούτων; 

ὁ. εἰπὲ, τί ἄν ἀπεκρίνω οὕτως ἐρωτηϑείς 5; ΜΕΝ. Τοῦτ 
-ννἅ» 

ἐγω- 
τ ε “- ’ 

γε, ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν, ἥ μέλιτταί εἶσιν, ἡ ἑτέρα τῆς ἑτέ- 
ρας. ΣΩ. Εἰ οὖν εἶπον μετὰ ταῦτα" τοῦτο τοίνυν μοι αὐτὸ 
εἰπὲ, ὦ Μένων, ᾧ οὐδὲν διαφέρουσιν, ἀλλὰ ταυτόν εἶσιν 
«Ι ’ ““« ΑῚ ἷ . 

ἅπασαι, τί τουτο φὴς εἶναι; εἶχες δήπου ἄν τί μοι εἰπεῖν. 
4 ΜΕΝ. Ἔγωγε. ΣΏΩ. Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν" κἂν 

εἰ 1 πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἶσιν, ἕν γέ τι εἶδος ταυτὸν 

ἔϊνοδ δϑαιιθηΐθδ ΟΠΊΏΘ68, οἱ ἴῃ 
115 δά (περὶ) τῶν ἄλλων ἁπάν- 
των τῆς οὐσίας. --- Μοπιοτδπ δᾶ 
διιῖοπι δὶς συάθαι εδὲ ἴδηι 
Ἰθοῖο ςοἀ. θη. “Σ,, 401 Ῥγδθ- 
Ροϑιϊϊοπθῖι Ομ, εὐ ἀϊοῖ!ο 
ει, ἐρέσϑαι μελέττης οὐσίας ὅ,τι 
ποτ᾽ ἐς: ἀθ 4«υὰ ἔογηιᾶ Ἰοηϊιθῃ- 
ἀξ, Ῥγοϑδᾶθ Ζυοαιθ δουῖρίουθι8 
ιϑι1δῖὰ να, δὰ δοόρῇ, Ῥμ]]οοῖ, 
ἀ39, ἴὔϑωηυπι ἰδπιθθ οοάϊοοπι, 
ὨΘΗ116 6 ᾿εῖΠιΑΣ15 111π1π|2, 210] 1π| 
«πϑηαυᾶπι δ6 6]. 

4 Εἴ μου ἐ -- --- εἴ σε 
ἠρόμην [αι Τδ' ἀυοθιι Ὠΐδοθ 
εἰ νογθ οὐδβογνδῖ 5181} αν πν}}}.8, 
Ἰϊοσσι δὺ δ᾽ῖοσχο ρϑῃάθεθ 
οἱ ἀμρί!οσθπι αυδδὶ ῬὈτγοίδδι ἢ 
εἰῆοεγθ, ου]υδ δροάοβιβ δδὲ 
δηϊοτγοραῖ!ο τί ὧν ---. Νδηι Πϊς 
νϑειβ οδδὲ δϑῃδιιπι οτάο: εἴ 
μου ἐρομένου --- παντοδαπὰς ἔλε- 
γες εἶναι, εἴ σε Ἰφόμην, ἄρα --- 
μελίττας εἶναι" τί ἂν ἀπεκρίνω 
οι; Ουρι οτάϊπθαι γχανογᾶ 
068 ἴῃ: Ϊοοο ΔΙΣΟΔ 51π111}1- 

χὴὸ Ῥγοῖδρ. 311. ο. υνι δ η- 
ἀοτῆϊιιβ το ἀ6 {εἰρ]1οἱ 
ϑἴϊαπι εἰ ασυοά 6δὲ ἴῃ μος ;ο- 
δῖγο ἀϊδϊορο ᾿ηέγὰα 8.6.8. Νο- 
4086 οδίοασιιοεν 5141]Ὀ διὸ νἱγ- 
δυϊὰ Ῥοῖιδ6 ΄συᾶπιὶ 6010 ἀϊδί1η- 
οἴμπι νο]θμῖ ροδὶ αὐτὰς εἶναι: 
δοἀ 80]60 1η ἰδ Ὀι15 πο Ἰορὶ- 
οἂπι ΓΔ πὶ 8661}, 86 Ρ6Γ- 
βρι οι! δίο9 αὯθ ΡΘΙΒᾶΘΌθΘ }- 

ναῖσ αυδηάο πῃ Ἰοαμοηάο 
ἀἸειπιῖπειδ οἰἴᾶπι θᾶ, ΄υδθ 1ο- 
1609 σοξδοσεηῖ, ΗἹϊς διιίοσπι 
δἃθο τί ἂν ἀ. μ. δτιϊυβ οο- 

᾿ιδδγθηξ οὐπὶ δϑαιϑηῖϊ δὲ αυᾶπι 
οὶ 811ΡΘΓΙΟΙΊ. 

δ Ἧιϊις οἱ ἴω Ῥγοχιπιδ πιϊ- 
τι ἴῃ τποάιϊπι 8] θγηδηῖ 1π|- 
Ῥεγίθοϊῖα οἵπὶ δοΥ δῖ: 
γες --- ἀπεχρίνω --- ἡρόμην (δοτ. 
2.) --- ἀπεχρένω ---- εἶπον ---- εἷ-- 
χες: εἴ εοοάθαι ᾿ιοάο λ:ληΐγα 
22, Ὁ. εἰ μὲν ἐγὼ ἦρχον, οὐκ 
ἂν ἐσκεμάμεθα: φυθυθ 84]118 
δόσε Ἡδοϊπάοεκί. δὰ Οοζρ. 8. 
δὲ 119. οπμηΐᾶ ἴδπιθῃ τ νϑῖ- 
118 1500 ἸΙοφμθηάϊ, χϑβρου- 
ἀεοημαϊ, Σῃχυΐτθηαι. 815 δυῖθπηι 
ἀθ [16 νιάριις ἰδία θηάιε: 
Ἰπιρογἔθοϊυπι συϊάθπι σοηδμ6- 
τὰ ἀ1 6 ΠΔ δΟΥΝΑΓΘ: Θδῖ Θηΐπα ἢϊς 
ἔλεγες 46 60 χυοά πιο ἢε- 
τοῖ, δὶ πογοεῖ (ν, Ογδιημι. 6. 139. 
(4126),9,4.): δοεῖδιιπι νόσὸ πα 
ΟῚ 6666 Ῥγδρίδγιειπι, δοὰ ἃ- 
οἰϊοηθπι" ᾿πάϊοᾶτθ ᾿πῖγα ἰδπ- 
Ῥογὶδ πιοιπδῃῖμπι Δ 50] ἴδηι. 

1. Νοῖδ ξοεπιυ]δπι χἂν εἰ 86- 
υθῃίθιις ἸπἀϊοδίΣνι8., [ἢ {τὶ- 
ἴὰ δησξπν πᾶς Ἰοαυθηάι ἔογπια 
νοουϊὰ ἂν νῖπι διιᾶπι, (1 ἰ0]- 
κεἰ σον ἀλη θπι, υΪᾶ:6 Δ Πι}δι1. 
ΟΥ. Ἠοϊπά. δὰ ϑορβιδοῖὶ 69. εἰ 
“ὯοΞ δὰ θαπιοβίῃ, Μια, 15. ἃ. 

2 “ὃν 
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ἅπασαε ἔχουσι, δι᾽ δ εἶσιν ἀρεταί" εἰς ὃ καλῶς που ἔζχει 
ἀποβλέψαντα τὸν ἀποκρινόμενον ἢ τῷ ἐρωτήσαγτι ἐκεῖνο 
δηλῶσαι, ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετή. ἢ οὐ μαγϑάνγεις ὅ,τι λέγω; 
ΜΕΝ. Δοκῶ γέ μοι μανθάνειν" οὐ μέντοι ὡς βούλομαί γέ 
πῶ κατέχω τὸ ἐρωτώμενον. ΣιΙΏ. Πότερον " δὲ περὶ ἀρετῆς Ὁ. 
μόγον σοι οὕτω δοκεῖ, ὦ Μένων, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναι ἄλλη 
δὲ γυναικὸς καὶ τῶν ἄλλων, ἢ καὶ περὶ ὑγιείας, καὶ περὶ μεγέ- 
ϑους καὶ ἰσχύος " ὡσαύτως, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς δοκεῖ σοι εἶναι 
ὑγίεια ἄλλη δὲ γυναικός; ἢ ταυτὸν πανταχοῦ εἶδός ἔςιν, ἐάν-- 
πὲρ ὕγίεια ἢ, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἐάν τε ἐν ἄλλῳ ὁτῳοῦν ἢ; 
ΜΕΝ. Ἢ αὐτή μοι δοκεῖ ὑγίειά γε δ εἶναι καὶ ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μέγεθος καὶ ἰσχύς; ἐάνπερ ες. 
ἰσχυρὰ γυνὴ ἢ, τῷ αὐτῷ εἴδεε καὶ τῇ αὐτῇ ἰσχύς; ἰσχυρὰ 
ἕξαι; τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο λέγω" οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ 
ἰσχὺς εἶναι ἡ ἰσχὺς, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἢ, ἐάν τε ἐν γυναικί. ἢ 

.1,, δοκεῖ τι σοὶ διαφέρειν; ΜῈΝ. Οὐκ ἔμοιγε. Σ,Ώ. Ἡ δὲ ἀ- 
ρετὴ, πρὸς τὸ ἀρετὴ εἶναι, διοίσει τι, ἐάν τε ἐν παιδὶ ἢ, 
ἐάν τε ἐν πρεσβύτῃ, ἐάν τε ἐν γυναικὶ, ἐάν τε ἐν ἀνδρί; 
ΜΕΝ. "Ἐμοιγέ πως δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τοῦτο οὐκέτι ὅμοιον 
εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. ΣΩ. Τί δαί; οὐκ ἀνδρὸς μὲν ἀ. 
ἀρετὴν ἔλεγες, πόλιν εὖ διοικεῖν, γυναικὸς δὲ, οἰκίαν; ΜΕΝ. 
Ἔχγωγε. ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν οἵἷόντε εὖ διοικεῖν ἢ πόλιν, ἢ οἰκίαν, 
ἢ ἄλλο ὅδτιοῦν, μὴ σωφρόνως καὶ δικαίως διοικοῦντα; ΜῈΝ. 
Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐκοῦν ἄνπερ δικαίως καὶ σωφρόνως διοι- 

5 ὺν ἀποχρινόμενον. υ]ρα- 
ἴμπς Βυιοιιδίπιθ ογᾶῖ ἀποχριγούμε- 
γον: αυοά, υ πιδηιδοτιρίοτιτι 
ςο]]δῖτο Ὥμης ἀοοιξῖ, πλθγᾶ δῖ 
πθδοῖο οὐ͵α8 Θιιθηάδιϊ : ασυδη- 
υδα ΕἸοϊΠι8 αιοαυ ξαϊυταπι 
ὀχρεθεβειέ. [9 ΟΆρυν 
νάμενον»"» 8 -ὁμενον: ἸΠ|υ 
Ῥαδϑίυλει ἔβοκκοῦ, Βμοιουῖία- 
ἴθηε τὸ ντάθτυτ ργδθδϑιίδηίϊοσυι 
811848 ΠΡγοσιπλ ροἑϊβδέπιιπλ 80- 
ουΐι8, Ερο πὰ ἴωπι πιϊηιδ 
φεορσεῖίο Ἰμάϊοῖϊο δ). χυτὰ ἀδη- 
αἀυπὶ 6586 ΡὈιιῖδτι. Θ 60 δι- 
ἴοι αὶ 78 πὶ τοδροιμίθηαι αυδ- 
δὶ πιιηογθ ἔμησίτυν φιδϑίου ἔμ- 
τυκιιηλ ΟΏ 51 ΡΓΆΘΒΘΏ8 ἀρίμηι 
υυὶς Ἰοοο νιάἀουδῖωυτ. 

35. ΑΠδοο]υϊία αἰΐαυδ οσὶ 1ῃ 

ἀ. ρᾶτβ ἀποκρι-᾿ 

116 Πότερον δὲ περὶ ὠροτῆς --- 
δοκδῖ, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναι, 
ἄλλη δὲ ---.- Ἰηαβηϊνυβ. ϑηϊπὶ 
Ῥοϑὶ οὕτω δοκεῖ δοοιιδαϊνυπι 
λλην τϑθαυϊτοραὶ. ϑϑὰ πρϑηῖθ 

τορϑίθπάυμι δοίιιπι δοκεῖ, εἴ 
10. ῬΓΟΧΊπλ18 οἰξδπὶ ΘΧΡΓΘΒΘΏΠ) 
Θεῖ, 

4. ψυ]ρὸ καὶ περὶ ἰσχ. Ῥετδθ- 
Ῥοδβιτιοηθαι οὔτ ἀπο. σοὐά.. 
Πυδηιν8δ ὭΟΏ Ὁ ὈΥΣΠπιδτΙ8, Ο- 
ταὶ. ΟΕ, ῥγοχίπηθ βοψυθηξ, 
χυθυθ μέγεθος καὶ ἰσχύς ἰϊὰ 
οορυϊδηῖινς αἱ υπιιη δἰβοΐδηι, 

δ Ἅυ]ρ. ὑγίειά τὸ, Ἐπιθη- 
ἄανιῖ ννοϊῆυ8, οὐδ ταϊϊοηθαι 
οοηῇβεαιαν οοὐ, ΕἸογοηῖ, Χ. 

ι (οδά, 



42 ΜΕΝ. Ν, 

κῶσι, δικαιοσύνῃ καὶ σωφροσύνη διοικήσουσιν; ΜΕΝ. ᾿4- 
γάγκη. ΣΏ. Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλ- 
λουσιν ἀγαϑοὶ εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὃ ἀνὴρ, δικαιοσύνης 

ὁ. καὶ. σωφροσύνη. ΜῈΝ. Φαίνονται. ΣΏ. Τί δαί; παῖς 
. καὶ πρεσβύτης, μῶν ἀκόλαςοι ὄντες καὶ ἄδικοι, ἀγαθοὶ ἂν 

ποτε γένοιντο; ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ σώφρονες καὶ 
δίκαιοι; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Πάντες ἄρ᾽ ἄνθρωποι τῷ αὐτῷ 
τρόπῳ ἀγαϑοί εἶσι" τῶν αὐτῶν γὰρ τυχόντες ἀγαθοὶ γί- 
γνσνται. ΜΕΝ. Ἔοικεν. ΣΏ. Οὐκ ἂν δήπου, εἴγε μὴ ἥ 
αὐτὴ ἀρετὴ ἦν αὐτῶν, τῷ αὐτῷ ἄν τρόπῳ ἀγαθοὶ ἦσαν. 

5.ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. Σ,Ώ. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ αὐτὴ ἀρετὴ πάν- 
των ἐςὶ, πειρῶ εἰπεῖν καὶ ἀναμνησθῆναι, τί αὐτό φησι Γορ- 
γίας εἶναι, καὶ σὺ μετ᾽ ἐκείνουι ΜῈΝ. Τί ἄλλο γ᾽ ἢ ἄρ-- 

χειν οἷόντ᾽ εἶναι τῶν ἀνθρώπων; εἴπερ ἕν γέ τι ζητεῖς κατὰ 
πάντων. Σ,Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν ζητῶ γε. ἀλλ᾽ ἄρα καὶ παιδὸς 
ἀρετὴ ἡ αὐτὴ ἴ, ὦ Μένων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵωτε εἶναι 
τοῦ δεσπότου ὅ; καὶ δοκεῖ σοι ἔτι ἂν δοῦλος εἶναι ὁ ἄρ-- 

1. ΠΙΔΏΠΒΟΥΡΙ18 ΠΘαϊ6 γΘρι] 4 
δἷϊ πθυθ ορδεγνδῃῖᾶ. (ἰἤυθ 
ἼΘΙ Πιᾶχπιθ πιθηθοσαθ!}ᾶ ΟΧ- 
δ ]α 1ῃ Οοπιηΐϊυπὶι ΠΟὨδΡ6- 

1 (οἀά, οπιηθ8 ργδεῖθν Ρδᾶζ. 
Ἑ Ε ἀδηπῖ ἡ αὐτὴ ἀρετή. Ἐλπ 
δῖ. ΒΘ. 

9 Ψυϊραῖα ἴῃ 661115 δηϊθ 
ΒΘΚΚογυπι, οἵῳ τε. Οὐο 5Ρ6- 
οἰαῖ μαϑο ΟῚ οδδβογνδίϊο. 

Ηϊδοθ νϑύθὶ5 Πδιιὰ ]1δνῖι8 
αυᾶπι 1ρΡ81 ἀεδβηϊῖῖοπὶ νηὰπι 
106886 δρρᾶγοι, ἢ δίινιιβ θηΐηι 
οἵῳτε Ὠ1Β1] μαρϑῖ αυο’ χεέξεγα- 
ἴυτ, συοηῖᾶπι ἃ ῬΓΟΠΟΙΠΏΘ ἥ 
αὐτὴ τορι Π.1]. ποαιῖ: ἰοἴμπι- 
υ6 πθηπῖῦτιπι, καὶ δούλου --- 

δισπότου, πονδπε 1πῖθγγορδιο- 
Ὡδῖν ἱμορίθ οἱ ἔγιριὰθ οτά!- 
ττ, Οὐἐ υἱεγῖαι!!6 πιο] 6 5ι186 
ταϑδθιπιιτ, δῖ. 16 1881Π|6 σΟΥ- 
τίροπάο δὲ ἴθηογθ ογδί: οῃ δ 
ςσοηϊπυδηάο: .,4λλ᾽ ἄρα καὶ 
παιδὸς ἀρετὴ ἧ αὐτὴ, ὦ Μέ- 
γων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵωτε 
γαι τοῦ δεσπότουίιΠ ΨΟΖΡ. 
Ιῃρβϑηϊοδᾶ οδὶ ἮΥ ΟΠ: δ ϑη ἀδ- 

το : φιδησυᾶπι γθοῖο {ΠΠΠσῖ ἢ τυ 8 
ποη οηπιδηθἀδιιοηθηι 864 εχ- 
Ρ]Ιο ΟΠ οπι Ροί!ι5. ἰοϊ, οἵιπὶ 
1η ποϊδηδο οἵ οὐ δηάο 1ο- 
ἴὰ δ ΡΘΟΥΙΡΙΣΙΣ πι}}}]1ὰ Ῥτοῦδιιδ 

οἴυ πὶ ὨΠΡΘΥ ῬγΟάυχὶ 6χ δη11- 
4υδδῖπιο 1Π|26416 οοὐϊοθ Απι- 
Ὀτγοβίδηο, δὰ Ἵοὐΐσοπι βδοῇῃοϊτο- 
τὰπὶ ἴῃ Οἀγδδοᾶπι Ὁ. 385 8η. 
101: δηΐπι ὩΘἢ πιοάο δῖηθ 1110 
ἀδίιννιιθ, 858 οὐπὶι 1110 Ἃ4114]}15 
δὲ Ῥειίπιᾶ Ῥγδϑδϑηῖδ νη} }- 
ἴυγ, Ἰίδαυθ οἵωτε ροβδῖ ΒεἸς- 
Κογιπὶ 6ὅοὸ αυοσιθ ἢϊο σο- 
ΓΑΘΒΘΏΪΑΝῚ ἰδηαιιᾶπι οοὐϊοιπε 
θοοηθαι 7086 Δ] αιδπν 1ᾶ- 
πΊΘὴ ΘΧρΡ οδίϊοπ θη, Δα πη δῇ, 
564 πη] οπιμιβ δδάοπι, 4.86 
ἴδπαυδπὶ σοηῖγα σοπ͵θοΐϊιτδηι 
οΟἷτπλ ἀπθ18 τον, μῆς ἴδη- 
σιᾶπι σοηΐγα νι]ρδίαπι ]Ἰ6οῖι- 
"ΟΠ ΠΗ τϑροϊθηα βιυηῖ. 
υῖΡρθ ἀν4}15 ἔογτηνᾶ, Ζυδηο 
ὩΟΏ ἄπο Ποιπηθδ υἱἱ σοεῖϊ οἷ 
81 61}}1 δ᾽ π}}} ἀρϑηῖδθβ σοριδη- 
ἔν, δοὰ 1:Ἢθδθ οἱ βθπεγᾶ 6ο- 
ἄδπε 4110 δῖπρα ὩΟπΙ 6 ἂἃρ- 
ῬϑΙ δῖ, πὴ ἢ χυϊάθπι ῥγοῦ- 
8.18 ἹἸποοηρρυᾶ νἹάθίυγ 6856. 
Βοῖϊπάθ, εἰ πος δηφμᾶπι π6- 

8116 θη- 



ΜΕΝ Ν. 43 

ἴων; ΜῈΝ. Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ, οὖ Σώκρατες. ΣΏ. Οὐ». 
γὰρ εἰκὸς, ὦ ἄριζε. ἔτε γὰρ καὶ τόδε σχόπει ὃ. ἄρχειν φὴς 
οἷόντ᾽ εἶναι. οὐ προσϑήσομεν αὐτόσε τὸ δικαίως, ἀδίκως δὲ 
μή; ΜῈΝ. Οἶμαι ἔγωγε. ἡ γὰρ δικαιοσύνη, οὐ Σώκρατες, 
ἀρετή ἔξσι. ΣΩ. Πότερον ἀρετὴ, ὦ Μένων, ἢ ἀρετή τις; 
ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις; ΣΙ. 'Ὡς περὶ ἀλλου. ὁτουοῦν. ς. 

οἷον, εἰ βούλει, ςρογγυλότητος πέρι, εἴποιμ᾽ ἄν ἔγωγε, ὅτι 
σχῆμά τι ἐςὶν, οὐχ οὕτως ἁπλῶς, ὅτι σχῆμα. διὰ ταῦτα δὲ 
οὕτως ἂν εἴποιμι; ὅτι καὶ ἄλλα ἔξι σχήματα. ΜΕΝ. ᾽Ορ- 
ϑῶς γε λέγων σύ. ἐπεὶ καὶ ἐγὼ λέγω, οὐ μόνον δικαιοσύ- 

μ,γην, ἀλλὰ καὶ ἄλλας εἶναι ἀρετάς. ΣΩ, Τίνας ταύτας, εἰ. ἃ, 
πέ" οἷον καὶ ἐγώ σοι εὔἴποιμν ἄν καὶ ἄλλα σχήματα, εἴ με 5 
κελεύοις. καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ εἰπὲ ἄλλας ἀρετάς. ΜΕΝ. Ἣ 
ἀνδρία τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ ἀρετὴ εἶναι, καὶ σωφροσύνη, καὶ 
σοφία, καὶ μεγαλοπρέπεια, καὶ ἄλλαι πάμπολλαι. ΣΩ. Πά- 
λιν, ὦ Μένων, ταυτὸν πεπόνϑαμεν. πολλὰς αὖ εὑρήκα- 
μὲν " ἀρετὰς, μίαν ζητοῦντες, ἄλλον τρόπον ἢ νῦν δή" τὴν 

δἰιροηῖες δὲ γον διϊβ οδιιδᾶ 
δάμη 58 πὶ ἔθ γ88 : αιιϊά, 4.8 650, 
Ῥιδγο, 411 ἃϑίδϊθ δῖος αἱ οιἴμΓ, 
ὭΟΩ δουνιτῖϊθ. οὐπὶ ἀομ]η0 ἢ 
Ἰπιπῖο νιάθ8 δουϊρίογοπι, αιίᾶθ 
γογὰ οδὲ βγονιῖδιῖ8 δά θη ἀδΔθ 
τδῦο, Ῥυθίμπι Ῥγογϑιι8 Ομῖς- 
ἴοχθ οἵ 1 56 Ὸ 8010 5ΘΥΠΊ1Ο- 
θὰ Δδβοΐνοσθ Ηος διυΐῖθηι 
βεῦὶ ἀοθοῖ ποι 1ἴἶὰ εἴ ὩΟΏΙΪ51 
ἀουηδηιβ ποι ηδῖιγ; δοα νοῖ- 
Ὀὰ συοαιθ, συΐδι8 πᾶ66 6718 
ταθιχῖο οὐτ ΟΘίθυὶβ σου 11- 
ἴωγ, σοηρτιοσθ ἀθθθηῖ, [18- 
4.6 τπλ α4ιϊά6πι. Ἰιάϊοο Ρ]αῖο 
ἴδλπι ῬὉΔΊΟΙ8. ν γὉ18 ΟΠ 18, 
ἄρχειν οἵουστε (Ἀδπὶ πος δῖ 
οἵωτεν εἶναι τοῦ δεσπότου, αιιδη- 
ἀο ᾿ηάθ ἃ νϑῦρο εἶναε ἰᾶπλθῃ 
ΠΟΙ 81 βονι τι 10 ΔΗΪΠπΠΊΟ Πᾶ- 
Ρυλῖ, ἀϊοογθ ποῦ ροῖίμϊ, 568 

Σ . . ᾿ ἃιιῖξ οἱόντε 80τιρβ81:: δυῖ οἵοντε. 
ἹΜΜουιογδηδλ ἰδ 814110 δι." 
Δ} Θὰ, οἵωντε. 

8 Νοὴ ἱπιπιοεῖῖο οἴξοηδιξ 
5141}. 1π δίτοσο γάρ (ἔτε γὰρ 

Ἷ . 

καὶ τ. σι) Νοη δηΐϊαι ον πὶ 
ΔΡρυμπιθηΐιπη, δβογίωσο οὐζ τὸ 

δυξενῖ. 

ἄρχειν ποὰ ἴῃ χυθηινβ σδάδὶ ; 
8566 πονᾷ ο]θοῖϊο σοηῖγα 1ρ- 
δ τα 1114 ἄρχειν. Ομδτθ δρῖθ 
Ιϑεθηάυπι βυδάοι δ᾽ αὖ, δάαϊ- 
σϑηῖθ ΕἸοῖπο; σφεα ἦος γαγες 
εοποίάσγα. 

ὁ. δῖ. Βθ. 6 οοὐά, ψυ]ρο 
εἶγε. --- Ιάθηι ῥδυ!ο δηῖθ δου 
ΓΟΟΠΊΘ σού, ΟΡ δϑαιθιιβ 
μοί, ορίῃογυ. γϑσιιὰι ἴῃ 18δῖο 
ἐγώ σον ποπάμυπι ταῖϊο ἢδΡ6- 
ἴων 1 ἔδυ! οσ 5 1111118 σὺ ἐμοί 864 
τοξεγοηαιπι οδῖ ἐγώ σοι, ἀποθ 
γοῖθο οἷον, δ Ῥτγδαρυδββιπι εἰ.- 
πές, ἴὰ ατὸ βοΐ μού ὯΘ 6χ- 
Ῥτθδδυπὶ αυϊάθηι δϑῖ, 11 σοΐ 
ὩΟΏΠ181 ὩΘΡ] ρΘΏοσ ῬΥΟΏ ἢ» 
τπαίυχ, 80] πη αθ ἐγώ ἰοπιιπι 

Μοχ δυΐθηι ᾿ηβῖδυγδ- 
ἴων ὈΡΡΟΒΟ Ρ6. ρδγίοι ᾶπι 
καί, δἴχιιδ πῆς ἀδπιιηι Ρ]6- 
τῖτι8 Ορροῃίπις σὺ ἐμοέ αἰτίχυθ 
41:86 Ῥγδϑοθαϊδ ῬΘΥΒΟΏΔΘ. 

δ διγινδ ΟΟ]]4118 νΟΓΡ 18 
8. 3. σμῆνός τι ἀνεύρηκα ἀρε- “Ὁ ς ΠΡΟ ῖ Ὰ 
τῶν δὶς οἴϊαπι αὖ ἀγευρήχαμεν 
ΒΟΙΌΘΙΘ διδοῖ, ΤΙ οοὐά, νὸ- 

δι ρ 18 
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δὲ μίαν, ἣ διὰ πάντων τούτων ἐςξὶν, οὐ δυνάμεθα ἀνευρεῖν. 
ΜΕΝ. Οὐ γὰρ δύναμαί πω., ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ ζητεῖς, 

μίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥσπερ ' ἐν τοῖς ἄλλοις. 

ΣΩ. Εἰκότως γε. ἀλλ᾽ ἐγὼ προθυμήσομαι, ἐὰν οἷόστ᾽ ὦ, 
ἡμᾶς προσβιβάσαν 5. μανθάνεις γάρ που, ὅτι οὑτωσὲ ἔχει 
περὶ παντός. εἴ τίς σε ἀνέροιτο ὃ τοῦτο, ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλε- 

γον" τί ἕξι σχῆμα, ὦ Μένων; εἰ αὐτῷ εἶπες, ὅτι ςρογγυ- 
λότης, εἴ σοι εἶπεν ἅπερ ἐγώ" πότερον “σχῆμα ἡ ςφογγυλό- 
τῆς ἐςὶν, ἢ σχῆμά τι; εἶπες δή που ἄν, ὅτι σχῆμά τι. ΜΕΝ. 

». Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, ὅτι καὶ ἄλλα ἔξι σχή- 
ματα; ΜΕΝ. Ναί. ΣΏ. Καὶ εἴ γε προσανηρώτα σε "; 
ὁποῖα, ἔλεγες ἄν; ΜΕΝ. Ἔγωγεες ΣΩ. Καὶ αὖ εἰ περὸὺ 
χρώματος ὡσαύτως ἀνήρετο ὅδ᾽,τι ἐξὶ, καὶ εἰπόντος σου, ὅτι 
τὸ λευκὸν δ, μετὰ ταῦτα ὑπέλαβεν ὃ ἐρωτῶν" πότερον τὸ 
λευκὸν χρῶμά ἐςξιν, ἢ χρῶμά τι; εἶπες ἄν ὅτι χρῶμά τι, δι- 
ὅτι καὶ ἄλλα τυγχάνει ὄντα; ΜΕΝ. "Ἔγωγε. ΣΏ. Καὶ εἴ 

γέ σε ἐκέλευε λέγειν ἄλλα χρώματα, ἔλεγες ἄν ἄλλα ἃ οὐδὲν 
ἧττον τυγχάνει ὄντα χρώματα τοῦ λευκοῦ; ΜΕΝ. Ναί. 

ς, Σ4. Εἶ οὖν 5, ὥσπερ ἐγὼ, μετήει τὸν λόγον, καὶ ἔλεγεν, 
ὅτε ἀεὶ εἰς πολλὰ ἀφικνούμεϑα' ἀλλὰ μή μοι οὕτως" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ τὰ πολλὰ ταῦτα ἕνί τινε προσαγορεύεις ὀνόματι, καὶ 
φὴς οὐδὲν αὐτῶν ὅ,τι οὐ σχῆμα εἶναι, καὶ ταῦτα καὶ Τ 

δι!ρ1ἃ Ων ΘΏΙΙΏΤΩΓΣ ᾿ιᾶθο: Ῥᾶδτδβ. 
Ε ἂν εὗρ. Οο18]. οὖν εὗρ. Νίοϑ 
ΣῃοΟΥ δὼ. 410 ἀπμουπὲ οοὐά,, 
δοἾιπ) ἀνευρήχαμεν ῬΟΠΘΥΘΉΊ118, 
δ, 410 πι8ρ15 ΠΟΙ Δ ΡΔπλιϑ. 
ΘΙΚΟΥΙ ΣδΊ ΘΠ δΘΟαΌΘΥΘΙΔΏΣ, 
νυ] ραῖδπι Σηἰδοῖδηξ σϑὶ: χυΐηλιϑ, 

1. (ο12]. ὥσπερ καὶ, τοοῖο, 
ορίποσ. 

 Απ προβιβάσαι ΘΟΗ͂ΝΕΙ- 
ΕΑ. ϑ89ὰ ν. [Ιμπὐ. 

5» δίγιντι ρθη ἄπ π, σϑηδοξ 
δυῖ ἀνηρώτα δαὶ ἀγήρετο, αυο- 
τιιπὶ πΓΓΙΠΙ616 ΠΊΟΧ ΤΘΟΌΓΓΔΙ, 
δε Βγροιμοοῖς ἴῃ πἀοβηϊίδ 
Ροιδοηᾶ πίο ργοροηῃίυσ, αυοά 
Τϑοῖθ ἢὲ ορίδιῖνο πιοάο: ἴυης 
οομεἰπυιδίς Ρθυ, Ῥγοῃοπιθῃ 
αὐτῷ αυδοῖ ἴῃ, ροσδοὴδ ἀβθῆπι- 
18, τῷ 4ιὸ Βγροίξοεθοβ βθῆθτθ 
80] πη} Θεὲ ἔογπια ρῥεδοίογιὶ 

ἱπαϊοδεῆνι: (Οτδαιη. ὅδ. 139, 
(126.), 9. 10.) 

4 γιηᾶ, εἰ ὕεη, Σ᾽ προσα.-- 
γηρώτησεν, δῖπι9 σέ. ω 

δ (ο12]. εἰπόντος σου τὸ 
χόγ. 

6 Αἄ Πδησ ρῥγοίδϑ συδο - 
αἰζτυν 1 νϑυρῖδ --- σχῆμα εἶναι ἢ 
τὸ εὐθύ, ἀροἀοδίπ ποη δ᾽αιίτῃ 
Ἰηνθ 168 Ἰητογγαρῖο 10:1 ρμὸζ ἴῃ- 
Του οβ΄ ΟΠ68 δοσ πη οηθ'᾽, 
ς. 7. δ1δ6 ἄθιηιπι νοσθΐδ γϑά- 
ἰοργδίωγ, εἰ οὖν τῷ ἐρωτῶντι, 
ψμρὰ ΠΙΟΧΣ 5:8) υρίτατ ἀρο- 
οδῖβ, ἴσως ἄν ἐϑαύμασε ---. 
Μοηυ δίγινι. -- Μοχ δὰ 
1116 ὅτι ἀ εὶ ---, οὲ δ 64. ἃ. ὅτι 
ἀλλ᾽ οὐδὲ --- νὶά. πὰ, 1η ὅτι. 

7 ΑἸίογυπι ἢος χαΐ 6 πιδ, 
1πδοσ Β6. Καὶ ταῦτα καὶ --- 
εἰ φωΐάεσπι νοΐ ---- 

8 Οδἀάε- 
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ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις" διτε ἐξὶ δ τοῦτο, ὃ οὐδὲν ἧττον 
κατέχει τὸ ςρογγύλον ἢ τὸ εὐθὺ, ὃ δὴ ὀνομάζεις σχῆμα, καὶ 
οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ ςρογγύλον σχῆμα εἶναι, ἢ τὸ εὐθύ 5; 
ἢ οὐχ οὕτω λέγεις; ΜΕΝ. Ἔγωγε. ΣΩ. ἾΧ4ρ᾽ οὖν, ὅτανα. 
οὕτω λέγης, τότε οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ ςρογγύλον εἶναι ςρο)- 
γύλον, ἢ εὐθὺ, οὐδὲ τὸ εὐθὺ εὐθὺ, ἢ ςοογγύλον; ΜΕΝ. Οὐ 
δήπου, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν σχῆμά γε οὐδὲν μῶλ.- 
λον φὴς εἶναι τὸ ςρογγύλον τοῦ εὐθέος, οὐδὲ τὸ ἕτερον τοῦ 
ἑτέρου. ΜΕΝ. ᾿Αληθῆ λέγεις. ΣΦ. Τί ποτὲ οὖν τοῦτο," 
οὗ τοῦτο ὄνομά ἐςξι τὸ σχῆμα, πειρῶ λέγειν. εἰ οὖν τῷ ἐρω- 
τῶντε οἵτως ἢ περὶ σχήματος, ἢ χρώματος ', εἶπες, ὅτι 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μανθάνω ἔγωγε διτε βούλει, ὦ ἄνθρωπε, οὐδὲ 
οἶδα διτι λέγεις" ἴσως ἂν ἐϑαύμασε, καὶ εἶπεν" οὐ μανϑά- 
γεις, ὅτε ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ταυτόν; ἢ οὐδὲ ἐπὶ τού- ". 
τοις, οὐ Μένων, ἔχοις ἂν εἰπεῖν, εἴ τις ἐρωτῴη" τί ἔςιν ἐπὶ 

τῷ ςρογγύλῳ καὶ εὐθεῖ, καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα 
καλεῖς, ταυτὸν ἐπὶ πᾶσι; πειρῶ εἰπεῖν, ἵνα καὶ γένηταί σου 

8 Οοαιϊκίυδβ σοτεῖροθδὶ τί ἰῃ- 
ἰἀγγορδιῖϊνιπι ρΓῸ το δῖῖνο ὅ,τι, 
ϑίθρ δῆ διι δι! γὶ ΡΟ886 Ριι- 
ἰαδαὲ νϑέθιυπι ἀποκχρίνου, Ῥτὶ- 
πὸ ροβὲ 1114 ἀλλὰ μή μοι οὕ- 
τως, ἀοίῃα δηῖὶθ ἤδος ὅτι ἐςὶ 
τοῦτο. 864 ἔοτγπιυ]δο αυϊάθηι 
μή μοε τἰδιι8 611 ρτου5. δ] 9 
8818 ποῖιιδ (ν. Ποιηα, δά Ργο- 
ἵδρ. 25.) οἷ ξΔ01}18 116 ]]Θοῖμ, 
Αηϊθ ὅςες, ὅ,τε δυῖθηι 401 67118- 
πιοᾶ! ἐπιρογαῖϊνυπι δ Ὀδιιαϊ- 
τί [ᾳ θὲ π1}}}} δ] 1 ἀϊοΣῖ, χυᾶπι 
τοίδεινδβ θ᾽ δια! ἔογπιδ8 ΡῸ- 
ἢ οἴϊδπι ῬτῸ τίς, τέ. Ηυ)ι8 
ἴδαιιθ ὑδ8 ΘΧΘΙΏΡΙΑ Δ θγθη- 
ἀὰ ϑεδηῖ, Νϑαῃθ νϑγο. θὲ ουΐ 
δάθβϑθ Ὡθροπι8, αυδηάο ὁποῖ- 
ὃς δῖ. παῦθπιι8 το ποῖος 10- 
ἔα Α]α. 1. 15. ἃ. Ἔν ὁποίῳ 
χρόνῳ ἐξευρών ; χυδηάο ὁπό- 
τερος ῬΙοὸ πότερος, ὅπως ὉΓΟ 
πῶς ἴῃ Ἰοοῖδ ἃ Εθιμάοτγπο οἱ- 
ἰδι16 δὰ [γ8:4. 24. ὩΡῚ 98ὲ 
Ὁπότερος οὖν ποτέρου φίλος 
ἐςίν; χυοτὰπιλ οπισι πὶ τᾶῖ!ο 
δὲ υὐ Βυιδ ὅςις. Νιπλῖτῖλ 
εχ 6ο, ᾳυοά τεϊδῖῖνα Πᾶδς 
Ομλητᾶ διιἃ Ὡδίιγα ΣὩἾΘΓΓΟβΑᾶ- 

ἰἰοηὶ Σηβθενιηῖ Σαἀϊγθοῖδο, [Δ- 
οἴυπι νΙἀδίιν τυ 1 σομηπηηἕ 
δογιθσηθ οἰϊδηι οπὶ εἰϊγθοῖθ 
ἑηιογγοραῖν:8 σοηξι ἀθγεηίαγ: 
400 ἔδοῖο ἃ Ροῃΐδ8 αι αι 8ογὶ- 
ἰοτῖθιιβ δοηδηΐϊογα 1:58 ὅδ.τίς 
ποῖος, ἴχπὶ ᾿ΠΙΡΓΙ Πλ18 Ὀγδο]δῖᾶ 

βιιηἴ, συδηαο δι ρου οσὶ 18 ΠΟΧᾺ 
6586ὲϊ ᾿ῃηϊογγοραῖιο, Δαα, [ηα]- 
οϑλ πῃ ὁποῖος, οἱ οἴ, ΠΟ θοῖο, 
δὰ ῬΒγγπιοῆ. Ρ. 57. 

΄ 

9 οουΐϊα καΐ ἴῃ νϑυδῖ9 καὶ 
οὐδὲν μᾶλλον 'θῖς, τηοτὸ 88:9 
οὈνῖο 1ηβϑθενιῖ Ὁ] Υουὶ ΟΧΡΪδ- 
πδῖοηὶ νϑγρὶ ὀνομάζεις, 4089 
Ῥ]οηἶι8 ἰἴὰ ογδὲ δα ηθοϊδη δ: 
οκδἵ αυϊάθπι 114 τ ὨΙΠ11Ὸ πιᾶ- 
8 -- αἀϊοδδ.᾽ ΟΕ, δ᾽ πη! 6πι ἢ 
ἃς νόου πθρ] ροητίάπι 16 

Οτῖι. 5. ἃ. καὶ τοιαῦτα σπεύδεις... 

ι Ὑυ]ρο ἢ περὸὲ χρ. Ῥίδθρο- 
εἰτοη θη πος αἸΐοσο ’οοο οπιῖ- 
δῖ Βθ, οσοἀά, ορῖ. δὲ ῥ]υγ, 40. 
4.9η8. 81. θηϊηι δοϊθπὶ Ογδθ- 
ο:. γι, Ηοϊηά, δὰ Ρμδαϑά. 8. 

Φ Ὅυο 
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ς. μελότη πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀρετῆς ἀπόκρισιν ὁ. ΜΕΝ. Πη" 
ἀλλὰ σὺ, ὦ Σώχρατες, εἶπέ. ΣΩ. Βούλει σοι χαρίσωμαι ; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ. ᾿Εϑελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεῖν 
περὶ τῆς ἀρετῆς; ΜΙ͂ΕΝ. Ἔγωγε. ΣΏΩ. Προϑυμητέον τοί- 

ἀ, γυν" ἄξιον γάρ. ΜΕΝ. ἹΠάγυ μὲν οὖν. Σ.Ώ. Φέρε δὴ, πει-- 
ρώμεϑά σοι εἰπεῖν, τί ἐξι σχῆμα. σκόπεν οὖν, εἰ τόδε ἀπο- 
δέχει 5 αὐτὸ εἶναι. ἔξω γὰρ δὴ ἡμῖν τοῦτο σχῆμα ", ὃ μό- 
γον τῶν ὄντων τυγχάνει χρώματι δ ἀεὶ ἑπόμενον. ἱκανῶς 
σοι;. ἤ ἄλλως πως ζητεῖς; ἐγὼ γὰρ. κἂν οὕτως ἀγαπῴην εἴ 
μοι ἀρετὴν εἴποι. ΜΕΝ. ᾿Αλλὰ τοῦτό γε εὔηϑες, ὦ Σώ- 
κρατες. ΣΩ. Πῶς λέγεις; ΜΕΝ. Ὅτι σχῆμά πού ἔςι, 

δκατὰ τὸν σὸν λόγον, ὃ ἀεὶ χρόᾳ ἕπεται. Εἶεν 6. Εἰ δὲ 

9. Ὅυο οοἀϊΐορ5 πη π|6 π18]}Σ 
ψεη. 5 δὲ γιπά, οπιῖδδο περέ 
ἄδης πρὺς τὴ» τῆς ἀρετῆς ἀπο- 
κρίσιν, αυοὰ αἀἸ]:ροηΐον ποίδη" 
ἄἀϊιπιὶ οἱ» 1 5111} πῦρ πὶ 11 
ὙἸΠρδοῖοίο ῥ. 147. ο. οἷον καὶ 
ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει, χυἱϊ 
δια, [πη πὶδ πὶ οχοῖαιῖ 
ο»περί. Ὡοϊδησιπι πος ΠΘΏΙΒ 
96] 10 5608, οὐἦι8 δ᾽ πη}}]θ η1] 
9 ΠΊ ΘΙ 1. (ΓΕ. οἰἴδηι 486 49 
ΟπιδδοΏ6. ἢυ}08 ῬγΔΘΡΟΒΣῖΣο- 
Ὧ18 ΠΊΟΣΙΣ διιργα δὰ 83, ἀ. 

3 δῃο 2. Ῥ6Γγβ. ΤῬ6Γ δἰ δοσὶ- 
Ῥἴιμγαπι δηοίϊδίδπ, 1ηνθηὶ δὶς 
υἱἀ6 πὶ 6 8010 ΟἸ]δυϊίαπο ορ- 

Ἧπιο, αυϊ ἩδΊΧι6 δᾶπι ΘΧἢ- 
Βοῖ, ποῦ ΓᾶγοΟ 8118 συοασιιθ 6 
τ ΘΠ] ΥΡι.5 οοὐϊοῖδιι8 Δἀ 16 6}- 
ἘΡυ86. Ηϊης δρο σμοαμθ σοη- 
δἰδηῖου πη ὈΡΊχυθ δᾶπι 86- 
ορίανι:. Ν:4. Νδοεῖς, δὰ Ρἤοθη, 
516 γνᾶρ. 216. 217. Ἐϊδομον 
δὰ ΡΙδι, ΕἸ Πγρῆγ, 19. οἱ το 
Ἰηίτα δὰ Οὐ, ἡ. 

4 (οὐάα. ορίϊπιοδ δθοιῖοβ 
ΒόΚκος δυιϊουΐϊαπι τὸ πἰς οπι- 
811, 50]] 6 Ππιη18 δδὲ Οἤ 8810 δἃΓ- 
{τοῦ ἴῃ ο) μβπιοάϊ νοσᾶθι}1}8 
418118 διιπὶ σχῆμα, σῶμα. ψυχή. 
πατρίς, οοἴ συδηάο Ὥοη ἀθ 
ἀεδηῖο αιἰούδηι 56 ἀθ ρε- 
ὭΘΓΘ Ῥορίῖα διιηῖ. Μιὰ, πὸχ 
ξ. 8. οχίγ, τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα, οἱ 
οοηξ. ἐπέγα δὰ Οεῖς. 8. 

6 Οράϊκῖιδ ἢ νοοθ χρώ 
τε οοηάδοηθ, ον οϊεσοιΐιπι 
ΠΙΆΧΙΠΊΘ. αι θηὶ ῬΙδῖο δάδιπιϊέ. 
ἰογοῖ ἀοπηιθησο πιοχ (9) οο- 
Ἰογοπι ἰδηχιάᾶπι ἀεῆυχυπι Ἦ- 
βυτγᾶγαπι, ρου δηϊτηδαάνοεῖθ- 
ταῖ, δὰ Ἰυδοηαοβ ἰδηΐιπι 50- 
ΡΙδῖᾶ5 πᾶης ἃ ϑοογᾶῖὶθ δὶς 
δεν ἀδβηϊίοηθα, αμᾶπι 
Τα πν ΤΊΟΧ ἔδοϊῖ δ᾽ δνηιθ 
δι θδίττι1 6, 8, ἀ., ΟἿΣ δρῖδ ϑοὲ 
1114 οοἸογῖβ ἀθῆηξίϊο. 

6 Ψοχ Εἶεν ϑοογαδαιῖ νυΐρο 
τὐρυϊυῦ: θῆὰθ Ἰηθρῖθ δὶς 
Τοδροηθγθ δᾶπι ἀΐοδδ 1}} πού 
400 Μδηο δἰ: ηιᾶπὶ βιιᾶπι ἀἔ- 
ἀθηιᾶπι, γϑοΐθηθ ΣΏ16]16ΧΘ. 

τὶ δοογδιῖβ νϑγρθα, οβῖθηπάϊ: 
συοά δέβσπιθε ἷσς ποπηϊεὶ 
νεῦρο εἶεν, π6 τί διιᾶπι σϑνϑζᾶ 
ΔηΐΠ11 δοηςοηϊδπι 21 ὦ ἀρηο- 
δο6Γθ ν!ἀρδίιγ. Αδρτῖδ ἴδνθα 
ἤδης νοσόπι δοάθπι πιοάο πῃ" 
ἴον ΔΙίογῖ8 νογρα Ῥοβέϊδιπι θΧ- 
Ῥ]ο68 ἴῃ Οὔδῖυ]ο τ. 4140. ο.» 
01 Ηθιυϑάϊι8 σοὨΠ ἀΘΏ1ΟΡ δδπι, 
ἀυριϊδηῖος Ἡδιηἀοτῆμε υἱἷτο- 
406 Ιοσο, οἰ ἄδπι τὶ δι, χυξΐ 
δὲ Ῥγδϑοθάθηϊα δὲ δι! θ66 7:6." 
τὰ ργοηυηιδῖ, Οογίθ Εσοϊημϑ 
πἰγοδίᾳ6 Θᾶπὶ οπιϊδὶῖ, χυοά 
ἔλοϊιγυβ ἢοπ νάἀδίυν ἔμ2556 δὲ 
πὶ Δ] 16 Υ11}18 ΒΟΥ ΠΙΟΏΘ πὶ ἢ δ1ι10 (0- 
ἄἀτϊοο δϑοχοίδηι Ἰηνθηΐϊδδοὶ. θα 
οοηβοξῖ, ορίηοσ, Ἰοοιδ ἔῃ ΑἹ- 
οεἰριδέθ 1. δ. 101 δηΐπι νοχ 

εἶεν 
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δὴ τὴν χρόαν τις μὴ φαίη εἰδέναι, ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἀπο- 
ροἵ, ὥσπερ περὶ τοῦ σχήματος, τί ἂν οἴει σοι ἀποκεκρί- 
σϑαε 7 ; ΣΩ. Τἀληϑὴ ἔγωγε. καὶ εἰ μέν γε τῶν σοφῶν τις 
εἴη καὶ ἐριςικῶν τε καὶ ἀγωνιςικῶν ὁ ἐρόμενος, τὔποιμ᾽ ἄν 
αὐτῷ: ὅτι ἐμοὶ μὲν εἴρηται" εἰ δὲ μὴ ὀρθῶς λέγω, σὸν 
ἔργον, λαμβάνειν λόγον καὶ ἐλέγχειν. εἰ δὲ, ὥσπερ ἐγώ τε. 
καὶ σὺ νυνὲ, φίλοι ὄντες βούλοιντο ῖ' ἀλλήλοις διαλέγεσθαι, 
δεῖ δὴ πραότερόν πως καὶ διαλεχτικώτερον 5 ἀποκρίνεσθαι. 
ἔξι δὲ ἴσως τὸ διαλεκτικώτερον, μὴ μόνον τἀληϑῆ ἀποχρί- 
γεσϑαι, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐκείνων, ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέναι 
ὁ ἐρωτώμενος ἡ. πειράσομαι δὴ καὶ ἐγώ σοι οὕτως εἰπεῖν. 

εἶἰν ΔΙίοΥΣ οοἹ]]οοιιοτ ἀὐἰδυιϊΐῖ 
ποὴ ροΐϊϑδῖ  σοπίηυδίωγαιι!θ 
δοπΟ ᾿γρδῖ8 5 εἰ δὲ δὴ --τ, 
4089 Πϊς Θοἔϊδπι Ἰθριηῖμς. ὕἱἐ 
πῆς δαηϑηι 6286 ἴγλιπ; ἢο- 
τυ Ἰοσοεπαι γαϊϊ οθηι οογίξθ- 
ει νι δαξιγ. ἮΝ 

Ἴ Ῥοσχῇ. δοηδιι ρδβδῖνὶ (εξ, 
Οτάπιπα. 6. 118. (100.) Οὔϑ. 6.) 
οαυϊα οτϑαϊθ Δ ἴ6 γϑβροῖδιπι 
,6858 δ᾿ δὶς Ὑποδοῖ, Ὁ. 87. Ὁ. 
καὶ τοῦτό μοι ἀποκεχρίσϑω. 
γιά. Ἡοϊπά. δὰ Οογρ. 19. 

1. δι6, φίλοι ὄντες (50. τινὲς) 
βούλοιντο, Ἰαπροιάμπι, τὲ δι} 
ὀεῖο δι0 26 οᾶγϑδᾶϊ νϑύβιυπι. 
υἷἱρο ἡπηριίυν ὥσπερ --- -- ὅν- 

19 4.0 Ῥ»δοῖο βουλοίμεθα τὸ- 
ἰχϑσϑῖυ θη θη ἃ δι: ρθσῖος- 

τθυδ, ἴῃ αιδιι5 δοογδῖθδ 111- 
ἀθαι 56 οοΠοαμεηίθαι βηχοεαῖ. 

5 ΜΑ19 Οϑάξκιις οἹ πὶ τ|6- 
βᾶνοτδὲ διαλεκτικώτερον Β1ς 66- 
80 πιαξὲ: «ἰϊαίξοίίοο πιοῦδ, 8ῖ8- 
ἰμεγδῖχῃθ δοοϊριθηδιιπι ἀθ 60 
΄φυοά εοποσπέστιϊμς δι: γ6- 
ξυϊε βαπειϊίαγὶς εοπειμοεμα τι 
δὲ Το ποῖ. τϑοῖθ ἴάϑθο ζϑ- 
το μθδυ8 ἃ ΘΟ ἢ] Θ᾽ ΘΓ ΔΟΘγο. 
δ 09 οορίαταὶ (6 α"κῖτι8 9 

δορβιβίδσυπι Δυρι 1185 ἔδ βασι 
ἀϊαϊϑοῖοα. Μοῃδηῦὶ :ρλῖιῖ 
διηῖ ἘγΟΏΘ5, δῆς. 60 ποίηϊ- 
ὯΘ6 πυπαυδπιε ΣΠΟΣΟΔΥΙ ἃ ΡΪΔ- 
ἴοῃδ, οἷ ἃγὰ ορίϊπιδ οδὲ δια- 

-- 

λεκτικὴ, ἀπὸ τοῦ διαλέγεσθαι 
ἐϊοῖα, ποη νΟΓΌ18 ΟἸΓΟΙΙ ν ΘῺϊ- 
1:0 ἀοοθῃϑ δ͵ΐδγιιπι, δϑὰ Ῥ6ζ- 
βιδάσέο αυοά νόγιπὶ δῖ : οἷ- 
ἦι:ι8 ἴω ἀοοιῖα ἀθ ῬΒἸ]οβορἤΐδ 
ἀϊορυϊαῖ οαῖθυς μδυὰ ἀϊνθτβδθ 
δυιηῖ Υ6ρΊ}]86 δίσυιθ πὶ ἔδι1}1- 
Ατὶ οοἸ]οαυῖο. Ἡϊΐης 6εὲ φυοά 
ῬΙαῖο ἴῃ Οτδαῖγἷίο διαλεκτικὸν 
νοςδῖ τὸν ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρίνε- 
σϑαι ἐπιςάμενον, οἱ τονογὰ ]1:- 
οϑῆν Ὡοβῖτο ἴοοο δέξοχι 1119 
Ῥτοΐδρογδθ (Ὁ. 336. 8.): εἰ οὖν 
ἐπιϑυμεῖς ἐμοῦ καὶ Πρωταγόρον 
ἀκούειν, τούτου δέου, ὥσπερ το- 
πρῶτόν μοι ἀπεκρίνατο διὰ βρα- 
χέων καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα 
οὕτω καὶ νῦν ἀποχρίνεσϑαι" εξ 
δὲ μὴ, τίς ὃ τρόπος ἔςαι τῶν 
διαϊόγων; ωὠρὶς γὰρ ἔγωγ᾽ ᾧ- 

εἶναι τὸ συνεῖναί τὸ ἀλλή- 
οιἰς διαλεγομένους, καὶ τὸ δη- 

μηγορεῖν. Νδηι δημηγόροι 1}}} 
ΠΟῺ δ608 ἃς Βοριδῖδθ δρ6- 
οἴθηι πιΔρ18 νοῦ ὶ 4υδπλ 1058Π2 
νοι δῖθηι δοοϊδδηῖι. 

3 Ψογιϑοῖπια τὶ ϊ, υἱ 50] 61- 
δεδοδογο, νἱάθίυς ΟΟΓΏΔΕΙΣ 
οπιοηάαϊϊο ὁ ἐρόμενος, 4110 νε τ“ 
θο Ῥϑυΐο βυρϑγιιδ 68 4θπι ρεζ- 
8008 5 ρηϊβοδῖυν. ΟΘαῖ κι ἴᾶ- 
τη τὸν ἐρωτώμενον ΘΧΡ[Ἰοᾶ- 
Βαὲ 48 60 χυ ϑοογδῖῖοδ πηϑῖβο- 
ἀο ἀοσοίυν, 4ποπίδπι 18 46 60 
ἦρβδο αυοὰ ᾳυδοίδῖ ἃ ἀοοδηΐθ 
ἐπεεγγοβείαγ: ΘΆΠΛΠΙΘ 56Ώ- 
τοηϊλσ ρἱυσρ8 θχογηᾶνῖ 

Β Ὁ1]1ε1:- 
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ς. λέγε γάρ μοι, τελευτὴν καλεῖς τι, τοιόνδε λέγων, οἷον πέρας 
καὶ ἔσχατον "; πάντα ταῦτα ταυτόν τι λέγω. ἴσως δ᾽ ἂν 
ἡμῖν ἸΠρόδικος διαφέροιτο ". ἀλλὰ σύ γέ που καλεῖς πε- 
περάνϑαι τι καὶ τετελευτηκέναι. τὸ τοιοῦτον βούλομαι λέ- 
γεῖν, οὐδὲν ποικίλον 5. ΜΕΝ. ᾿“Ἱλλὰ καλῶ" καὶ οἶμαι μαν- 
ϑάνειν ὃ λέγεις. ΣΩ. Τί δ᾽; ἐπίπεδον Ἴ καλεῖς τι, καὶ ὅτε-» 

ρον αὖ ςερεὸν, οἷον ταῦτα τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις;. ΜΕΝ. 
ἀ. Ἔγωγε καλῶ. ΣΩ. Ἤδη τοίνυν ἂν μάϑοις μου ἐκ τούτων 

σχῆμα ὃ λέγω’ κατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς 
ὃ τὸ φξερεὸν περαίνει, τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα ὅπερ ἄν συλλα- 

9 βὼν εἴποιμι, ςερεοῦ πέρας σχῆμα εἶνα. ΜΕΝ, Τὸ δὲ χρῶ- 
μα τί λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. “Ὑβριςής γ᾽ εἶ, ὦ Μένων. 

{π]ελοδιῖας, Οὐἱδθυϑ παῖ ἴδπιθη 
ὨΟΘῺ Ῥογδιδδιί. Νδπι ϑοοσδ- 
166 δι δηὶ το ποάππι 50, 18- 

πὶ οπιλαῖθμ)δ. Ὠοΐδιι δὲ νθ- 
1υι: οοπδοι ἴδηι, νεῦθο ΟΡ ας 
δηβοι ροΐυ 856 πη 4ιυϊάἀθπὶ 
Ὅοη νἱάἀδίυτ; τι ]ο πιΐηιϊ5 ἢ 6 
Ὁδὲ ἀϊνοτεά ἙΠΟ]] σι! γαῖ Ρ8- 
τοῖ ; οπγῖτι πλῖη1π10 Δυΐθηι 
ἴδ ἱμοοποίηῃθ Ἀ]δίο ὦὧος 
γοῦθῖθ ἐχρεθεβίδδοῖ, μἱ Ἶυπηβ9. 
τοὶ ἀποκρίνεσθαι δι᾽ ἐκεί- 
νῶν», ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέ- 
ναι ὁ ἐρωτώμενος. ((οὐϊοθδ 
ἴδπλθη νυ]ρδίδπι ἰϑηδηῖ: ἢ]- 
δὲ σοὐτοῖς Ἰηδῖϑε, Οὗ] 8 6βὲ 1ῃ- 
Ἰογρτγϑιδῖο ΕἸοϊηϊ, 4186 παροῖ, 
φιξΣ γοβαῖ. 46 δυῖοπι ᾿ἀ6πλ 
ταθηάιπι οἱ οδηάθηι, Ἐϊοϊμο 
Ῥεδϑρθηΐθ, πιϑάϊοΐδηι : Ηρ. 
ποδὶ. 29. Ἰρίφυο Ηοϊηα, ποῖδαηι: 
Σῖοπι σοῃίγαγιιιπι ρθοοδίιτι 
Ἐταδῖ. Ὁ. 132. ἀ. Β6. ῃ. 284, 
42. 5:1 ΠΡδιυνο οπιτθηάιηι 
νἱδοιυς ὅ δηῖθ ἐρωτ. ,0281 1η- 
νυ δαμ λον οηξ αὶ. 412 

οσομολογῇ. Οοηξ 6, 12. 
οαὶν, εἰ μὰρ καὶ μέμνησαι, ν ἐγὼ 
ἄρτι ἀπεχρινάμην περὶ τοῦ σχή- 
ματος, ἐπεβάλλομέν που τὴν τοι- 
αὐτην ἀπόκρισιν τὴν διὰ τῶν ἔτι 
ζητουμένων καὶ μήπω ὦ μολο- 
γημένων ἐπιχειροῦσαν ἀπο- 
πρίγεσϑαι. πο ἤγηλδεὶ νἱἀ6- 
ἴως Οϑάξϊικιι οοπ͵θοίυτα προῦο- 
μολογῆ. ϑ89ὰ ἴπ Ἢ ἔοχινᾶ 

Ὠθορδϑδγδι ἔοξοὶ ργδοί γί τιης 
προομολογήσῃ, η)ὸ τοῦ ορυϑ 
οδὶ 15 ἔογπιᾶ αιοδὰ ἴθπ: 
ἱηάδοβηῖδ προσομολογεῖν , 6 
ᾳυᾶ νἱά. ᾿πά. ᾿ ἮΝ 

3. Βθ6. εδἴρῃο :ηϊοσγοβδηαι 
δἰδιῖπι Ῥοδῖ καλεῖς τε Ῥοδίίο, - 
Ῥίο λέγων ὁχΧ Ρϑᾶγίθ Ἤσοάξουπι 
δογρϑιὶ λέγω. 

δ Νοιϊδδῖ)δ δβδοϊῖδίια Ῥγο- 
αἰεὶ δῖβ ΒΟΥ (ἰΣ601}}}}}- 
ΠΔΗΔΣ ; νά. Ομδγαμά, νΡ. 163. 
ἃ, Ῥεοίωρβ. Ῥ. 327. 8. 

6. ηϑοά ἴῃ 1 δε ΟΏΘ 60Π1. 
ΤΩΙ οΟρίποσς (που: ν, πᾶ.) 
Ἰῃιογάμπι ἀΐοὶε. ἀθ Δ)έαυδ τθ, 
ϑδα ἰθγβ! πᾶγὶ, ΠΏΣ. Ἐ)υδηιο- 
αἱ οἰϊδαι οδὲ 1ἃ ἀθ 4αυὸ μῆς 
Ἰοουΐίωτιι διιπι." Οὐδὲν ποι- 
κέλον, τι} ναγίωτε σωδαϊοζινν» 
γμε, φμοά απιδαρίδιμω αἰοἰμεαίαξ 
εἰ ἀϊῥβείϊονι δαὲ ἐχρέϊεω- 
ἔμπι. ἴϊὰ Ἡθιπἀοτῆυε δα Θοεᾷ. 
402. Οὗ Ογαῖγ]. 23. ΡἢῚ19Ρ. 33. 
ῃ 4αιθ}8 ]ος18 Θδθμς νἱ δ6ε- 
ΤΟ Ώθπι πδθο ἔοτηλυἷδ οταϊίυξ, 
4υδ πϊο οἰδυάξε. 

1 8ϊῖς Β6. 6 ιηά, εἐ ὕεη. 
πεῖς, ΄υῖρμϑ δπι δοοράϊξ ΟἸδεῖς. 
Ἄυϊρο Τὺ δ᾽ ἐπ. ρετρεγδηιν: ςοἔ, 
ΞΔΟΣ ςερεόν οἴ ευρτδ τελευτήν. 

1 Ῥιο 
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αυ- 

τὸς δὲ οὐκ ἐθέλεις ἀναμνησθεὶς εἰπεῖν, δ,τι ποτὲ λέγεε Γορ- 
γίας ἀρετὴν εἶνα. ΜΙΝ, ᾿Α41λλ᾽ ἐπειδάν μοι σὺ τοῦτ᾽ εἴ- 
πῆς, ὦ Σώχρατες, ἐρῶ σοι. ΣΙ. Κἂν πατακεκαλυμμένος Β. 
τις γνοίη, ὦ Ἰένων, διαλεγομένου σου, ὅτι καλὸς εὖ, καὶ 
ἐρασταί σοι ἔτι εἰσί. ἍΕΝ. Τί δή; Σ,Ώ,. “Ὅτι οὐδὲν ἀλλ᾽ 
ἤ ἐπιτάττεις 5“ ἐν τοῖς λόγοις" ὅπερ ποιοῦσιν .οὗ τρυφῶν- 
τες, ἅτε τυραννεύοντες, ἕως ἂν ἐν ὥρᾳ ὦσι. καὶ ἅμα ἐμοῦ 
ἴσως κατέγνωχας, ὅτι εἰμὶ ἥτεων τῶν καλῶν. χαριοῦμαι οὖν 
σοι καὶ ἀποκρινοῦμαι. ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν χάρισαι. ΣΩ. 
Βούλει οὖν σοι κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι, ἧ ἂν σὺ μά-ο. 
λιστα ἀκολουϑήσαις ὅ; ; ΜΕΝ. Βούλομαι. πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐκοῦν λέγετε ἀποῤῥοάς τινας τῶν ὄντων κατὰ Ἔμπε- 
δοκλέα; ΜΕΝ. Σφόδρα γε. ΣΏ. Καὶ πόρους, εἰς οἷς. καὶ 
δι᾽ ὧν αἱ ἀποῤῥοαὶ πορεύονται; ΜΕΙ͂Ν. Πάνυ γε. ΣΩ. 
Καὶ τῶν ἀποῤῥοῶν τὼς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις τῶν πόρων, 

4 Ῥιο πράγματα τολῖιπι πα- 
ν ὯΣ δοαυθηϊὶ ἀγαμνη- 

σϑείς ορροδῖυπι εἰ. ,,ὴΔΑ. π9 
8626 ροδίμ]δδ, υἱ σιδενερίο τ. 
ἐροηάθδεν, οὐπι ἴιιτ Δ4ο]68. 
οθηδ, 4189 διά!ίδ. γεεονἀανὶὲ 
τδληΐϊτι ἀθθθ86, Ω0]16 ἀξοσθτθ.᾽ 
ΘΕῈΡ. δΧοι. Οεος. 17,11. τοῖς 
ἐσθενεσόροις πᾶσι μείω προσ- 
τάττειν πράγματα - αιυὶΐὶ ἰοοιιδ 
ἐμδιιες δοχιρίυγαπι Ι1οοὲ Ρ]δῖο- 
ηἰοῖ, ἄυπι 1ρε6 1π46 ἤεπιδῖυν 
ζ816 τορίδῖι ἃ Μδε  δάο δὰ 
1,γοῖδα Ῥ. 532ὥ. ΗΣΙΝΡ. 

ϑοῆδυβ8 νοοἱβ παραυτίκα ἴη- 
θεῖ ἱρδὶ γυοῦῦο προσταΐξττειν : οἱ 
χοοῖθ ἐδ τιοῤἐέεία (ν. μά, 1 

γματα) ἡὐυοτὶ ροϊδοῖ, οἷ 
ἴδ Σ)υπβμηέις, [᾿δηϊίνιις 

διεῖθεα ἐποχρίνοεσθαι ΘΧρ]Ἰσολ- 
ἤομθαΣ σοπῖηδὲ νοοῖ πρώγ- 

ταν 4ιδ δὶ Ῥ6 Ὁ Δρροδιτ ο6Πὶ: 
ἔξτο υἱ ἱπέτα ὅδ. 13. δοκεῖς μοι 
νῶν ἐμὲ τοιοῦτόν τε πεποιηκέ- 
ψαι) ναρκᾷνγ. 

8 Ἐπιτάττειν νοτϑιτ εοΪ- 
Ἰθπ|η6 ἀθ 115, 4τ18ἃ6 τὰ παιδι- 
κἃ δῖε ἐραςαῖς Ἰηγιπλευηε. ΥἹά, 
Αοοοῖ. Σὰ ΤΤιαι. οἀ, Ἐοῖξῖκ. 
Ῥ'. 98. Ὁνὲ εχ 60 :ρδο, αιοά 

Τιπιδγοπι ἴδηΐδ ἱτπιροεῖα ὁχθ- 
ομθτὶῖν δἰ πὶ ποιδικὰ δλίθεῖυ 
ἔωϊ5ε0 ογδῖος οοἱρῖ. 815. 

8. Θρηβιιδ δῖ" οὗτι ᾿δίοπα 
δὲ Ῥγεοροῆδηι εοἰοτί ἀ6ῇ- 
ηἰτοοπι, 41.4190π|. Ῥεοροϑβίδι- 
Κιι5 οβϑεῖ σογρὶδ8, ρεδϑοθρίοι 
τὰ αυὰ αυλάθπι κγαϊοῦθ 
ορῖϊθ πὶ 1ηῖ161}Πρ88.᾿" .--- Αἢ 
οΣ διιρεάοοίἑε αἰδοῖ] ᾶ δ» 
δῖδ δεῖ ἃ οοἴοεῖβ εἰοδηϊο, 
ᾶτα βίδίϊηι Ὀχεοΐογι ϑοογδὲθβ. 
Θοῖθ αυϊάοπι. Ἐπιρθάοοϊ! 

οαξπι ἀϊδοίριυιι8 ογὰξ δογρέαδ, 
τοῖο Ὠιορ. [δοτῖ. 1 Ἐπιρεοέ.: 
8, 38. [Ιάφπι ϑιυϊάαϑ ἰοδβιδῖμα 
1 Γοργίας δὲ ἴπ, ᾿Εμπεδοκλῆς. 
Ουτϊηι]. 3, 1: οΟουερῖδδ θοη- 
οοἴἴιι8, Ἐπιροάοοϊδ, υἱὲ ἐγδὰξ 
οἷν, αἸΒοΙρΡο]} 8." --- δ ρθ8 
διυΐοπι αιιᾶπι πο γγοΐδσγι 50: 
ογϑῖθβ, Βα ρϑάοοϊε ἀ βειρ! τα, 
νη] θην ἰὼ μτῖπι8 Βδοιιάο» 
ῬΙυΐάγοι. 46 ρἶδο. ΡΒΙοδ. ἀ, 9. 
᾿Εμπεδοκλῆς παρὰ τὰς συμμε- 
τρίας τῶν πόρων τὰς κατὰ μέ-- 

ρος αἰσϑήσεις γίνεσθαι (φησὶ), 
τοῦ οἰκείοο τῶν αἰσθητῶν ἑκάςῃ 
(164: ἑκάςῳ ες. πόρῳ) ἀρμό- 
ζοννος. ΟΕ. 

4 Ππδ 

40 

ἀνδρὶ πρεσβύτῃ πράγματα προστάττεις ἀποκρίνεσθαι ". αὐ 
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τὰς δὲ ἐλάττους ἢ μείζους εἶναι; ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. ΣΏ. 
Οὐκοῦν καὶ ὄψιν καλεῖς τι; ΜΕΝ. Ἔγωγε. ,ΣΩ. ᾿Εκ τού- 

τῶν δὴ ξύνες ὃ τοι λέγω, ἔφη Πίνδαρος ". ἔστι γὰρ χρόα 
ἀποῤῥοὴ σχημάτων “ὄψει σύμμετρος καὶ αἰσθητός . ΜΕΝ. 
᾿Αριστά μοι δοκεῖς, ὦ Σώχρατες, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν εἰ- 
ρηκέναι. ΣΙ. Ἴσως γάρ σοι κατὰ συνήθειαν εἴρηται δ᾽ 
καὶ ἅμα, φἶμαι, ἐννοεῖς ὅτι ἔχοις ἄν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ 
φωνὴν, δ ἔστι, καὶ ὀσμὴν, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιού- 

τῶν. ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Τραγικὴ Ἶ γάρ ἐστιν, ὦ 
ἹΜένων, ἡ ἀπόχρισις. ὥστε ἀρέσκει σοι μᾶλλον ἢ ἡ πε- 
οὐ τοῦ σχήματος δ. ΜΕΝ. Ἔμοιγε. ΣΙ). ᾿41λλ᾽ οὐκ 

4 1ιὰ ᾿ποϊριϑθδῖ σλγπηθὴ ἀ6- 
Ῥοεγάσευπι Ριμάδεϊὶ οχ Ἡγροτ- 
ΤΠ δίιπι ΠΌΠΊΘΓΟ. ΄ἤιιοῸ Ἶδι:- 
ἀ66 ΗϊδγοΙ 8, τορῖβ ϑγσδου)δᾶ- 
τι, οΟ] ργαραῖ. 56}:0], ΡΙ ηὐ. 
δὰ Ῥγιβ. 2. 127: ἰςέον, ὅτι τὸν 
ἐπινίκιον ἐπὶ μισϑῷ συντάξας ὅ 
Πίνδαρος, ἐκ περιττοῦ συνέγρα- 
ὃν αὐτῷ προῖκα ὑπόρχημω, οὗ 
ἀρχὴ, «Σύνες ὅ,τε λέγω, ζα- 

ϑών τῇ ρῶν ἐπώνυμε. 7 ΜῊ 
8.010]. δὰ Νϑυ. 7,1: οὲ ϑ.}ο], 
Ανεϊεϊιορῆδη. δὰ ἂν. 922. ἴη.- 
ἀθ Ρ]ϑηΐιδ φυοάϊε ἔγαβπιθηΐιαι 
μι ΝῊ Ξύνες τον λέ ων ζρϑέων 

πώγυμε (νοὶ δμώνυμε 
σάτερ, κτίςο ἢ ίενας. νά. μμῷ 
ἴον ἔταραι. Ῥίπά, ἃ Βοθοῖϊο 
ϑάτίδ ἢϊ1πλ. 71.--- ξύνες ἀρ. Ρ] Δί. 
οὐτά Βθ. 9 δῖ. ὅ τοι εχ Ἰοπβθ 
ΡΙυκίλδ. Ὑυϊρο σύνες ὅ,τι. 

δ Ἐδηάδθηι ἔοθγθ οοἱουδ Ε6- 
βιηιιοηθπΣ δέξοσς ποβῖοε  Τ1- 
ἴπδοο, υδὲ δεδ ἀϊοῖὶ ῳλόγα 
τῶν σωμάτων ἑκάςων ἀποῤῥέον. 
σαν, ὄψει σύμμετρα μόρια ἔχου- 
σαν πρὸς αἴσθησιν, ουἦις ἀεῇ- 
ἘΤΠΟΣΒ Σπθπληιῖ Θέιδηι 8ι:- 

οἷος ἐθ Ρὶδο. ῬὨ)]. 1, 15. 
ομαδείθηϑ ἰδσθθη νοοθπὶ ἀποῤ- 
ῥέουσαν, οἱ Ῥτο πρὸς αἴσϑησιν 
δουῖβϑιϑ πρὺς τὴν ὄψιν. ΟΕΡ. 

6 δρηδιιδ δδὲ : Εδὶ ἔογβδη 
Ἦλθε ἀεοβηΐο [4125 40.168 δΔι:- 
ἀϊτο οοπῃπδιιονϊεῖὶ οὁχΣ Οογῆϊῖδ, 
Ἐπαρθάοο]: ἀϊδοῖρυ]ο." Ηδης 
διιῖθηι ἱρεᾶπι οο]οσῖα ἀθἤηξο . 

Ὥθπὶ Ἐπιρθάοοϊθδᾶπι 6686. τᾷ 
468 οἰΐδηι 6 ᾿ἰἶἰδτο 46 Ρ]. ῬΝ. 
1, 1. υδὲ Ἰορίπιυς δοοιηάυδπὲ 
Ἐπιροά. οοἰογθῆι 6686 τὸ τοῖς ᾿ 
πόροις τῆς ὄψεως ἐναρμόττον. 
[5 ́οἤ]οῖθγηι. ᾿ἴδαθ ΟΧ Ὡοδῖγο 
ῬΡοΐτιι5 ἰΙοοο διὰ ἀθ Ἐπιροάο- 
9160 Ἦ,διι6)886 διιϊιαδὶ διιοῖο- 
τοπὶ Πδεὶ 46 ΡΙ. ΡΗ.1 89ἀ ε- 
ιωχι χυοαιθ θὲ ποι οῦθαι δὲ 
νοσϑι ὁχ Ἐπιρθάοο]!ς ἀΐδοϊ- 
ΙΔ διιπιρίδιι 6586, ΘΧ Θοέδοπι 
βοχϊρῖο ρδίϑῖ, 4, 14. μϑϊ ῥῬδ]- 
Ἰοδορῆμε 116 ἀϊοίτιις ὀχρ!ΐ- 
οᾶ880 κατὰ ἀποῤῥοίας οἷο. -- 
Ῥοτρὶὶ ΘοΟΟΓΔΊ6Θδ : .υ01 δὲ} ξῃ- 
1611π|ρ|6 16 δα δυ}ι86 ἀοῆηξο- 
Ὧ8. 61Π}}}1π0 Δ! η6πι| σοοΐ; 48ο- 
49 οε[ οὐογίς ἀθδηϊπέοηθηι ὅ8- 
οεἰ6 ἔοτλατθ Ῥοϑεον Κος ο- 
Ὡΐπι δ1ῖ ἀποῤῥοὴ ἀκοῇ σύμμε- 
τρος καὶ ΡΟΨΑ ΈΧΩ 

7 Ὠεδηϊίοηθηι 2]18πὲ ἐσαξί- 
εαν δοογδῖθα νοοδῖ, σιοὰ 6πιᾶ- 
δίϊο ἰδία Ἀρυζγᾶγιπι 6 σοερο- 
τῖρυδ “σεδὲέξπιστη ἀυδιλάδαην οἱ 
»οδεέεαγι ἸπιδρΊ θην Δ ἶ πιο οὗ- 
ξογῖ, []1πτπτὸ δην δι Ομ δ ὅοε- 
πιὰ Ῥοῖυδ χοβρί οί, θὲ ογδῖῖο- 
Ὡ18 φοῖοτο] Αρυὰ δδτορ. 8, 70, 
Ὠιοάοειθ ἘρΡοδιυς Ἐπιρϑάοοῖι 
τεῖρυ τραγικὸν τῦφον, ᾳφυοά δὰ 
Ὡοβίγυπι πο ἸΙοου πηι Θχρ  οδῃ- 
ἀμπὶ πιγὶβοθ να]. ΟΕ. 

8 ΑἸΐδγδια 1118π| ἐϊοῖῖ, αυιδαι 
δοοιῆὴθσο ἰοοο φτεοροδιμεεαὶῖ 
(8. οχῖσ.) Ἐδης ϑιηΐα;, {1180 

Βοάϊο- 
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ἔστιν ", οὖ παῖ ᾿Αλεξιδήμου, ὡς ἐγὼ ἐμαυτὸν πείθω, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
γη βελτίων. οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ἄν σοὶ δόξαι .5, εἰ μὴ, ὥσπερ χϑὸς. 
ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναε πρὸ - τῶν μυστηρίων, ἀλλ᾽ εἰ 

. περιμεέναις τε καὶ μυηϑείης ᾽". ΜῈΝ, ᾿Αλλὰ περιμένοιμ᾽ ἔξ. 
ἄν, ὦ “Σαΐρατες, εἴ μοι πολλὰ τοιαῦτα λέγοις.- ΣΏ. ᾿Αλλὰ 
μὴν προθυμίας γε οὐδὲν ἀπολείψω καὶ σοῦ ὅνεκα καὶ ἐμαυ- 
τοῦ λέγων τοιαῦτα" ἀλλ᾽ ὅπως μὴ " οὐχ οἷός τ᾿ ἔσομαι 
πολλὰ τοιαῦτα λέγειν. ᾿.41λλ᾽ ἴθι δὴ, “πειρῶ κὰδ σὺ ἐμοὶ τὴν 10 
ὑπύσχεσιν ἀποδοῦναι, καϑ᾽ ὅλου εἰπὼν ἀρετῆς πέρι, ὅ,τι 
ἐστί. καὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ τοῦ ἑγὸς, ὅπερ φασὶ τοὺς. 
συνερίβοντάς τι ἑκάστοτε οἱ ακώπτοντες .), ἀλλὰ ἐάσας δλην 
καὶ ὑγιῆ, εἰπὲ, τί ἔστιν ἀρετή. τὰ δέ γε παραδείγματα παρ᾽ 
ἐμοῦ εἴληφα;. ΜΕΝ. Δοκεῖ τοίνυν μοι,. ὦ Σεκρατες, ἀρετὴ ". 
εἶναι, καθάπερ ὃ ποιητὴς λέγει, χαίρειν τε. καλοῖσι μαὶ' δύ-- 
νασϑαε ". καὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω ἀρετὴν, ἐπιθυμοῦντα τῶν 
καλῶν δυνατὸν εἶναι πορίζεσθαι. ΣΏ. ζ229α. λέγεις τὸν τῶν 

“ἰασιγανι, πιρατπ Λξωγας αἷδ- 
“βηιείοποηι πιείζον θεγι ὅ::6 μὰς 

πβοάϊοχιθ ταδι μοι δῖος ι15118 . 
ἰδ οδὲ, δἸθηῖο ἰγδηείοσδι Μο- 
ὯΟθ.. ΦΟΔΒΙΩΣΕΙΕΔΛΙΗ͂. 

9 Νοῦ πδροῖ δοο ἔξςιν χυο 
τοξΐοσδξασ 18, 
θυδεα υπροηάυπι Ρυΐδγδπι ο- 
πὶ δοαιθηῖ βελτίων. 8568 
Βος δὲ 8 
ρῬιοοοάτϊε. ΝΝδπι βοσιρίυπι ορου- 
ἴοθας, ,4λλ᾽ οὐχ αὐιη. Ῥτδο- 
εἰλι τρίτον Ῥδσ δῃδοο  υιδηλ 
τοἔογστθ δὰ βιρογίυβ ἀρέσκει σοι 
μᾶλλον, αιοά 1ῴἄθπι 6βδὲ δα δὶ 
ἀϊχιοεοῖ δοκεῖ. σοε βελτίων. 

410 Ζ4όξαι ἂν ᾿ι. 6. ὅτι οὐδ᾽ 
ἂν σοὲ δόξειεν. 

14 Τλιᾶάϊι δοοεδῖθε 1 οοπ2- 
θ.9 οὐπὶ γπγσέσγὶς. ΤιΔ 

1 ϑυροι. Ρ. 209. 6. ταῦτα 
τὰ ἔσως κἂν συ 

βνηδείνο δι οὖὔΣ Νίθ:Ο 
μοδδαϊυβ αἰχίδδοῖ Ὀτγιάϊθ 80- 

εταῖϊ, δϑοιμάιπι ΕΕΙ 6686 ΟΣ 
Αειῖςα δηῖο τὐγϑιϑγίοτιτι 66]6- 
Ὀτδιίέοηθηι, ϑοογαῖθθ ἤδθο 6118 
ψοτῦδ δὰ δὶἰίθευπι 2]}υπ|ὶ 56 1:- 
διιπλὶ ἔδλοοιθ ἰτδηδίοσι. ϑ6ηϑι8 
ἐρίτυις οεἷ: Ογεάο πιὸ εἰδὲ ρεγ- 

γαθοθάθηϊκδῃμε.. 

ἴαχῖ ΘῈ ζοοῖϊδ ἢ 

ΟΟ]οσῖ6 ἀοδηξίομθ: πσὶ 4αὃ- 
ἐμπάμτηι εἰδὲ 6:ὲ βογέδ, μγίμε- 
ἤματι 6 ἦος δάοςδνε φιιδαηκ 
ἐδσηια δας ναγίξαῖο φιαεὶ ἐπὶ- 
ἔαγδ; φωοά μΜμἔεε, εἱ 
πιογαγὲ νοϊιιογΐς. 

14 ψιά, [πάν μή. 

ι Νιπήίτγυπι Ἰοοοδᾶ οδὲ εὖ-, 
φημία ἴῃ σοπροϊδίτοτθηι αιι88ϊ 
θ)..8 αι αἰϊαυϊὰ οοπιπιημῖξ, 
τ} 011 .08899 θὰπὸ -αυοὰ πυπὶ 
δηῖοθα διογιῖ, 

8 4ύνασϑαι ἴῃ ᾿18 Τυγτῖοῖ Δ]1}- 
οὐ]ι8. υὐ νΙάοίιν, νὸκῦ]5 ἀϊχο- 
τ νδῖδθτο ρμοξεπέἔσι 6146. αυᾶ 
9 σηϊβοαϊ!οηθ δοιοεῖαϑ τοῦ πο- 
οἶζεσϑαι τὰ καλά σοπιρτοβθη- 
ἀδίυν. 864 Ῥοεῖτιι8 νοσι]δ τά 
ἴῃ 1116 βούλεσθαί τε τἀγαθὰ 
καὶ δύναοϑαι 8. 11. ἃ. ἀοοοὲ 
οἰΐϊδπι πϊς δοηδυπι τοῦ δύνασθαι 
Ἰυροηάιπι 6866 80}: ψοῖθο 
χαίρειν. -- Μοχ ἴπ ἢἰδ λέγω 
ἀρετὴν Νιηά, οἱ Ἴοη. Σ' ᾽π86- 
τυηῖ εἰναι. 

3 Ἑτπο:- 
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καλῶν ἐπυθυμοῦντα. ἀγαθῶν ἐπιθυμητὴν εἶναι; ΜΕΝ. ό- 
«.λιστά γε... ΣΙ. ᾽ρα, ὡς ὄνεων τινῶν, οἱ τῶν κακῶν ἐπι- 
ϑυμοῦσιν, ἑτάρων δὲ, οΣ τῶν ἀχαθῶν ὃ; οὐ πάντες, ὥριστε, 
δοκοῦσέ. σαι τῶν ἀγαθῶν ἐπιϑυμεῖν; ΜΕῈΙΝ. Οὐκ ἔμοιγε, 
ΣΩ. Αλλά τινες τῶν κακχῶκ; ΜΕΝ. Ναί. Σ,Ώ. Αἰόμενοι 
τὼ κακὼ ὠρωθὰ ἔἶΐναι,. λέγεις, ἢ καὶ γιγνώσκοντες ὅτε κακά 
ἐστιν ὅμως ᾿ἀπιϑυμοῦσιν αὐτῶν; ΜΕΝ. ᾿Αμφύτερα ἔμοιγε 
δοκεῖ. --Σ 92. Ἦ γὰρ δοκεῖ "τίς σοι, ὦ Μένων, γιγνώσκων τὰ 
κακὰ ὅτι κακά. ἔστιν, ὅμως ιἀπιϑυμεῖν αὐτῶν; ΜΕΝ. ΜΜά- 

ἀιλισται Σῶ, Τί ἐπιθυμεῖν, λέγεις "; ἡ γενέσϑαι αὑτῷ; 
ἍΕΝ. ΤΓιενέαϑαει' τί γὰρ ἄλλο; Σ΄. Πότερον ἡγούμενος 
τὰ κακὰ ὠφελεῖν. ἐκεῖνον ᾧ' ἄν γένηται, ἢ γιγνώσχων τὰ 
περὶ ὅτε βλάπτει, ᾧ ἄν παρῇ; ΜΕΝ. Εἰαὶ μὲν οἵ ἡγού- 
μένοι «ὰ. κακὰ ἀφελεῖν, εἰσὶ δὲ καὶ οἵ γιγνώσκοντες ὅτι 

ΣΩΘΗ͂Ι καὶ δοκοῦσί σοι γιγνώσχειν τὰ κακὰ ὅτι 
κακά ἔστιν, οἷ. ἡγούμενοι τὰ χακὰ ὠφελεῖν; ΜΕΝ. Οὐ πάνν 

ες μοι δοκεῖ τοῦτό γε. ΣΙ. Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτοι μὲν οὐ 
τῶν χακῶν ἐπιθυμοῦσιν, οἱ ἀγνοοῦντες αὐτὼ, ἀλλὰ ἐκείνων 
ἃ ῴοντο «ἀγαδὰ εἶναι. ἔστε δὲ ταῦτά γε κακά, ὥστε οἱ 
ἀγνοοῦντες αὐτὰ, καὶ οἱόμενοι ἀγαθὰ εἶναι, δῆλον ὅτι " τῶν 
ὠγαδῶν ἐπιθυμοῦσιν. ἢ οὔ; ΜΕΝ. 'Κινδυνεύουσιν οὗτοι 

6.γε.. ΣΦ. Ῥί δαί; οἱ τῶν κακῶν μὲν ἐπιθυμοῦντες, ὡς φὴς 
σὺ, ἡγούμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐκεῖνον, ᾧ ἂν γίχνηται, 
γιγνώσκουσι δήπου ᾿ὅτι βλαβήσονται ὑπ᾽ αὐτῶν; ΜΕΝ. 
᾿Ανάγκη. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τοὺς βλαπτομένους οὗτοι οὐκ οἴογται». 
ἀθλίους εἶναι; «αθόσον ᾿βλάπτονται; ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο 
ὠκάγκη. ΣΙ. “Τοὺς δὲ ἀθλίους οὐ κακοδαίμονας; ΜῈΝ. 
Οὗμαι ἔγωχε. ΣΏ. Ἔστιν οὖν, ὅστις βούλεται ἄϑλμος καὶ 

8 Βϊταλημε Ἰηϊθτεεθεῖξ: .γὮΖειι, 
ἴνμλο." ΜΔ]ο. 

Δ. ΝοΟΙ1 ἤμηβοῖθ, τί λέγεις, 
ἐπιϑυμεῖν; αἱ, ηυοά δοχυλίμν, 
ἀοβηιῖο δἰϊ τοῦ ἐπεϑυμεῖν», ποπ 
ἡμεῖδ 1114: δὲ 51. ῃΪδῃϑθ τῃπίογ- 

ἴπὶ δἷῖ ᾿νογθιπι ἡγούμενος 
ἃ 1110 δρκεῖ τις ἐπιϑυμεῖν. 
Ἰυηροηάμπι υἱλαϊΘ τέ ἐπιϑυ- 
μεν. υἱὐἱ δὰ ἐδιι τί δἰδίδωιν σϑ- 
ζοεδίυς ἱπβηλινιι5 γενέσθαι. 
δΥπρ. Ρ. 204. 6. ὁ ἐρῶν τῶν 
ἀγαϑῶν τί ἐρᾷ; Γινέσθαι αὑτῷ. 

515 δυΐθ δἹᾳυδ δὲο δά πεῖ. 
δἃ 6Θδῖ Δηδοο] 8. 9. Νδηι η- 
δοείυπι 211 λέγερς ὩοΏ ζδοξϊο 
ΘΧΡΙοδὲ οὖοὶ δεοουδδιϊνμε διοδ- 
ἦθος! δαἀοιμὧο δὰ ἐηδβηϊελνιιτα 
ἐπιϑυμεῖν: πεαιιθ πηΐμδ δεμθη 
1 Ῥγοχί"δ δϑέπιο οομίϊωιδ- 
ἴμγ Ῥδν Ὡοασιηδίδνιμα ὄγούν 
μενος, 4 86 Δρρίϊοδι βυρο- 
Σἰοτριι6 δοκεῖ τίς σοι γιγνώ- 
σκων --- ἐπιϑυμᾶν; ᾿ 

. 5 Ψ. μά. δηλονότι. 

» Ῥαι- 
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κακοδαίμων εἶναι; ἍΔΕΝ,. Θῦ μοι δοκεῖ, εὐ Σώχρατες. ΣΏ. 
Οὐκ ἄρα βούλεται, ὦ Ἀϊένων, τὼ κακὰ οὐδεὶς, εἴπερ μὴ δ. 
βούλεκαε τοιοῦτος εἶναι. τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἄϑλιον εἶναι, 
ἢ ἐπιθυμεῖν τε τῶν καχῶν καὶ χκιᾶσϑαι ; ΜΕΝ. Χινδυ- 
τεύεις εἰληϑῆ λέγειν, ὦ Σώχρατες, καὶ οὐδεὶς βούλεσθαι 1 
τὰ κακά. ΣΏ. Οὐκοῦν νῦν δὴ ἔλεγες ὅτε ἐστὶν ἡ ἀρετὴ 11 
βούλεσθαί τε τἀγαθὰ καὶ δύνασϑαι; ΜΕΝ. Εἶπον γάρ. 
,ΣΏ. Οὐκοῦν τούτου. λεχθέντος, τὸ μὲν βούλεσθαι πᾶσιν 
ὑπάρχει ', καὶ ταύτη γε οὐδὲν ὅ ἕτερος τοῦ ἑτέρου βελτίων; 
ΜῈΝ. Φαίνεται. ΣΙ. ᾿Αλλὰ δῆλον ὅτι, εἴπεο ἐστὶ βελ- 
τίων ἄλλος ἄλλου, κατὰ τὸ δύνασθαι ἄν εἴη ἀμείνων. 
ΜΕΝ. Πάγυ γε. ΣΙ). Τοῦτ᾽ ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατὰ Β. 
τὸν σὸν λόγον ἀρετὴ, δύναμις τοῖ! πορίξσθαι τἀγαϑά.. 
ΜΕΝ. 1Π]ανετάπασί μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὕτως ἔχειν, ὡς 
σὺ νῦν. ὑπολαμβάνεις. ΣΦ. Ἴδωμεν δὴ καὶ, τοῦτο, εἰ ἀλη- 
ϑὲς λέγεις. ἴσως γὰρ ἄν εὖ λέγοις. τὸ τἀγαϑὰ " φὴς 
οἷόντ᾽ εἶναι πορίζεσθαι ἀρετὴν εἶναι; ἵἍΜΡΕΝ. Ἔγωγε, ΣΏ. 
᾿,“Ιγαϑὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ οἷον ὑχγίειών τε καὶ πλοῦτον; καὶ «. 
τρυσίον λέγω καὶ ἀργύριον κτεᾶσϑαι, καὶ τιμὰς ἐν πόλει καὶ 
ἀρχάς. μὴ ἄλλ᾽ ἄττα λέγεις τἀγαθὰ ἢ τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. 
Οὔκ" ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. ΣΏ. Εἶεν. χρυσίον 
δὲ δὴ καὶ ἀργύριον πορίζεσθαι ἀρετή ἐστιν, ὥς φησι ί|έ- 
γῶν, ἃἅ τοῦ μεγάλου βασιλέως πατρικὸς ξένος ὅ. πότερον ἁ. 

ὁ Ῥαγιιουϊδπι τὸ σοι. ΟΠλΠ 68 
Ῥεδοδιοσιηξῖ, 40ὺ8 6] ρδηῖῖος 
δισν σὲ τ᾽ πῖον οὐδοδῖις ἢδθς 
ἀοβιιϊεεστι!ς ἐπ ἀθ υἱχιιῖθ 
Ῥαγοάξδ. 

Τ διὲς Β6. οὐπλὶ ΟἸδεῖς. οἱ 
ναὶ. ὝὙυϊ]ρ. βούλεται. 

41 δοβ]διθυπιᾶσ θὲ 386 ΓΘΏ- 
δετῖ οἰϊπα οσθηδμοτγδὶ τοῦ ροϑὲ 
τούτου, υἱ ΔΡ πος μοπίϊνο 
[ιουάστοι Ῥδγιῖῖο τὸ μὲν κ- τ. ἔ. 
πο τόσο ἴῃ νυ]Ἱρδῖα, 411 δδῖ 

ξοιξένιιδ σΟΠΒΘ΄ ΘΠ ἴ186, δ6- 
ἑοσεεἀμπι ρυϊανὶι: [πὲ πῶπ 
ἰϑδε ξοιαρέ, 40 ζοπιπιξ «ἰαἢ 

δ οδίεπ αἰΐσηι κι τι. «. τος Ἐβο 
Ῥιΐοτοπι ταϊϊοπθπι οἰδπιηιμα 
Ῥεδοΐδεο. 

5 Ἔθ. εὐὖπιὶ εοὐἀά. Ρ]υΓΙΠ216 

οὐ ἰϑὲὲ δυεϊουϊυτ τό. ϑοευδηξῖ 
γιηὰ, εἱ θη. υἱεγάᾷθ, ἴπ 
ΟἸδεῖκ. ἱηβεοῖϊυδ οδδὲ ἃ "δηιϊ 
Ῥοδιίοσιοσι. ἔρο πεῖγοσ, 7Ζι.951- 
4ιυδπι δροηῖο 2] υπὶ ΣΏ5Θ6Γ111880. 

5 Ἡοερπἴιπι Μοηοηῖε Τ66- 
δ}: οἰἰπὶ τορὸ Ῥογβᾶσγιιπι, οἷτπι 
πατρικὸς ξένος 6᾽ι.8 γοοθίυν 2116, 
εαπὶ σι δ]ογῖδιι8 6᾽086 ἔβοϊιυπλ 
6466 Ῥοϊιϊῖ, συο ἐδπῖροτθ Χογ- 
σε Ὀδϊίυπι Οεδϑοῖδο ᾿ωξογεεῖ. 
ΙΪῺ πος οϑηΐπι 8610 δά)υῖΐϊυτι 
δυπιὶ 6566 ἃ 764:“ἰ12 ὩὨοῖϊτΣ 
οοἱ; αυϊῃ ἰοδῖθυ8 Ἡοεοάοῖο 
(1. 6) εε Ῥαυςδηΐδ (79 10) ἴρ8ῖ 
ΑἸουδάδο, ἀθ αυϊδυς δυρτὰ ἀϊ- 
χίπιιβ, εἴ Δ ἀὸῸ8 ΟΝ 'ρ86 
ᾳυϊτάοπι Μϑηο, δὰ δηῖοι8 ἐδᾶ- 
ΔΘῸ ἐπε ι8 Ατιεάρρωε ζυ1ἀ.Κ.1.) 
Ῥεεέϊοεν αι, Ῥγοαιάοεδωὶ Χοεχὶ 

8.- 
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προστίθης. τι. τούτῳ τῷ πόρῳ, ὦ Μένων, τὸ δικαίως καὶ. 
ὁσίως "; ἢ οὐδέν σοι διαφέρει; ἀλλὰ κἄν ἀδίκως τις αὐτὰ 
πορίζηται, ὁμοίως σὺ αὐτὰ. " ἀρετὴν καλεῖς; ΜΕΝ. Οὐ... 
δήπου, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ κακίαν. ΣΩ, ἹΙΠάντως δήπου δεῖ 
ἄρα, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ πόρῳ δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην 
ἢ ὁσιότητα προσεῖναι, ἢ ἄλλο τι. μόριον ἀρετῆς εἶ. δὰ μὴ, 
οὐκ ἔσται ἀρετὴ, καίπερ ἐχπορίζουσα τάἀγαϑά., ΜΕΝ. Πῶς 

, γὰρ ἄνευ τούτων ἀρετὴ γένοιτ᾽ ἄν; ΣΦ. Τὸ δὲ μὴ ἔκπο- 
ρίζειν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὅταν μὴ δίκαιον ἦ, μήτε αὑτῷ, 
μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπορία; ΜΕΝ.. 
“Φαίνεται. Σ᾿. Οὐδὲν ἄρα μᾶλλον. ὃ πόρος τῶν τοιούτων. 
ἀγαθῶν, ἢ ἡ ἀπορία, ἀρετὴ ἄν κἴη" ἀλλ᾽, ὡς. ἔοικεν, ὃ. 
μὲν ἄν μετὰ δικαιοσύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσται, ὃ δ᾽ ἄν. 
ἄγευ πάντων τῶν τοιούτων, κακία. ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἀναγ- κ᾽ 

Λλ) κχαῖον εἶναι ὡς. λέγει. ΣΏΩ. Οὐκοῦν τούτων ἕκαστον ὁλί- 
γον πρότερον μόριον ἀρετῆς ἔφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην. 
καὶ σωφροσύνην καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. Ναί. ΣΏ. 
Εἶτα, ὦ Μένων, παίζεις πρός με. ἍΜΕΝ. Τί δὴ, ὦ Σώ- 
κρατες; ΣΏ. Ὅτι ἄρτι ἐμοῦ δεηϑέντος σου, μὴ καταγνύναι 
μηδὲ κερματίζειν τὴν ἀρετὴν, καὶ δόντος παραδείγματα, 
καϑ᾽᾿ ἃ δέοι ἀποκρίνεσθαι, τούτου μὲν ἠμέλησας, λέγεις δέ 
μοι, ὅτι ἀρετή ἔξιν οἵόντ᾽ εἶναι τἀγαϑὰ πορίζεσθαι μετὰ 
δικαιοσύνης" τοῦτο δὲ φὴς μόριον ἀρετῆς εἶναι.. ΜΕΝ. 

ν.Ἔγωγε. ΣΙΏ. Οὐκοῦν συμβαίνει, ἔξ ὧν σὺ ὁμολογεῖς, τὸ 

ΤΒοεβα]δπι. ἴῃ ΧΟΠοΡ μου ΐἜ πη τ τοιοῦτο... ΘΊΕΡΗ. Αἱ 
Απάδρδοὶ Αειβέῖρριι ἀϊοδυς μο. γε] οἷς ἄμγα ἔογοϊ οανἱδδῖο γο- 
8065 Ἰρδῖιι6 ΟΥ̓ (1, 1, 10,), οἶδ οἷον, Οὐδτο δοαυξϑδοδι- 
ϑῃο διυΐῖθπι Η]υ τ θυ. 10.615 (6. ὅτι Ση νυ]ραῖδ, ἴω αυδ δοο 
8.2, 1,5.) Ἀοερϑϑαγῖδοὶ. ΟΕ. τὸ δικ. κι δ. δα͵θοῖα βυῶὲ δά 

ΘΧρΡ] οδίοηθαι νοοιδ89 τί. ΟΕ, 
4 δὶ νοοσιἷδ τὸ πο νδοδῖ, ἰηΐνα 6. 18. καὶ σὺ δοκεῖς μοι 

πὶ σοτῖθ ἄυγιδ ν] ἀϑίυς μῖοο- γὥν ἐμὲ τοιοῦτόν τι πεποιιριέ- 
76. 1Π1|υ8 Ῥἱϑοηᾶδπιυδ, δθ 88 γα, γαρκᾷν.. 
οτῖι : Τ͵ιειπι δὰ 1. μεν ον Πυϊς 
ςοπιρδγδηῦξ. εδιέίουὶ ἢ ν]άοί!- δ Αῃ αὐτό ΘΟΗΝΕΙΏ. 
εθέ, )υδῖ6 θἴς. ῬοΊροζᾶπι δι:- 
ἴσπι 15 ρεδϑοϑόθητλριυς ἀπ. 1 θ εογιρίυτδ πὶ ν. 
[δὲ ἴω ἄυολιε οοὐ. Ρατί8.1] Οτδϑπιπν. ἅμπρ]. 6. 72. οὔο. 3. 
τοῦτο Ῥιο τούτῳ, εἰουῖ οἐ ΕἸ- οὐπι ποῖ. εἰ Αἀάιίδηι. --- ΜοΣχ 
οἴπυδ ἰοριῖ, ροδβὲ τὸ δοσιρίιιπι ργοὸο κρματίζειν ΟΟ,9].. οὲ. θΔ- 
ἐεῖ, δίς οἱ ρῥδϑιῖο μοδὶ Ἰορῖ-ὀ χίβ. Ὁ κχατακερμ. δὲ τιοχ ρζϑ 
ἴων τούτῳ τῷ πόρῳ. ΑἸίοραθξ κἀϑ᾽ ἃ Οο,2]. καϑ' ἅπερ. 
ΒΌΔΡΙΟΔΓΟΣ, δοχρβ 86 δ λεῖο- ςιοὐὖ 

5. δις 
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μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττειν ὅ,τι ἄν πράττῃ ", τοῦτο ἀρε- 
τὴν εἶναι. τὴν γὰρ δικαιοσύνην μόριον φὴς ἀρετῆς εἶναι, 
ταὸ ἕκαςα τούτων. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; ΣΩ. Τοῦτο λέγω ὅ, 
ὅτε ἐμοῦ δεηθέντος ὅλην εἰπεῖν τὴν ἀρετὴν, αὐτὴν μὲν πολ- ς. 
λοῦ δεῖς " εἰπεῖν ὅ,τι ἐξὶ, πᾶσαν δὲ φὴς πρᾶξιν ἀρετὴν εἷ- 

“ναι, ἐάνπερ μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττηται, ὥσπερ εἰρηκὼς 
δὲιτε ἀρετή ἔξι τὸ ὅλον, καὶ ἤδη γνωσομένου ἐμοῦ, καὶ ξὰν 
σὺ κατακερματίζης αὐτὴν κατὰ μόρια. δεῖ οὖν σοι πάλιν ἐξα. 
ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ὦ φίλε Μένων, 
τί ἔςιν ἀρετὴ, εἰ μετὰ μορίου ἀρετῆς πᾶσα πρᾶξις ἀρετὴ 
ἄν εἴη "; 

." 515 οὔθ οοάά, ηἷδὶ οἀ 
ἑχψιιοῖ θοσι πράττοι; Υ1:- 

ξδϊδ δηῖθ Β9., τα αοα ν01 
πράττῃς, οΥδὲ 6Χ τ08]6 δοδυῖᾶ 
οϑεκθοϊϊοοθ. Οἰρρο. Οτᾶθοὶ 
Ῥοεῖ ᾿πδϑηϊπίνυπι ρομαἀθηΐθπι ἃ 
Ῥούξδοῦδ ἱῃάοπηϊδ, τεχιϊαπι 
δτβοηᾶπιὶ ρομυτῖ δὲ [,διτπὶ 
6. δοουπάδῃι. Υια. Οσγδηιηι. 

δ. 429. (116.}) ΟΡ 5. 6. εἰ τηΐν. 
6. 838. ἃ. Οε, 10. ἃ, ἩΗοῖηά. 
δὰ Οονῇ. 26. ἴῃ ρῥ]ϑηϊοσιὶ 50 ζ- 
ΔΟΙΘ. Δα πράττῃ δι] οἴι!πΣ 
ῬΟΠΟΓΘΊΌΣ δῖνο τὶς δἰνθ φᾶϑσῖϊ- 
εἰρίπι οὐυδάειι. γογῦ!, ἰἰἶὰ 

Ων. 

8 Ψυϊρο Ἰοοιε 2616 118 δουξ- 
δέδιν οὖν τοῦτο λέγω; 
ΣΩ. “Ὅτι ἐμοῦ δεηθέντος κ. τ. λ. 
Ἡοσυπ νϑεροόογυπι ρῥεῖπιᾶ Τί --- 
λέγω; Ἠειμαΐμε ϑοοτδῖι 510] 
τροὶ διἰδιὶπι σϑϑροπαθηῖ; ( ὅτε 
ἐμοῦ --Ὁ τὸθυΣσῖ, 18110 11:5 Θχϑαι- 
ΡἸ 9 πῖχιιδ 4114}18 δμηὶ Ῥγοίδᾳ." 

. 343. ἀ. ὕ δὴ ἕνεκα ταῦτα 
ἑγω; ὅτι ος ὃ τρόπος ἦν 

παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας " 
δὲ οχ ἰος 'ρέο ἀϊδίορο Φ. 39. 
πρὸς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; 
ποὺς τὰς δόξας τὰς ἀληϑεῖς. 
Οομῖτα χυθπὶ δολῥεέενπιαςΐθτ" 
οδεοενδῖ, μος ποῖ ἤοὺὶ δὲ 
μοὶ δρῃ! οδο ἔδοιθηᾶδ οἱΐ 
Ῥτοροδ:ποηΐβ δ] 1ομἽι18, 41:89 
τῖπιο δέρθοῖν . ὩΪΠ11 δὰ σϑπὶ 

ἔδοῦτδ. νἀοδῖυγτ,. Ησοο διυῖθηι 
Ἠυμο Ἰοοὶ ἤο 6586. ἴρΡ860 281- 

τοῦτο γάρ ἕξι λέγειν, ὅταν λέγη τις, ὅτι πᾶσα 

ἴυξ Ἰοσοηάδυηι ο11πι| Ὀτοροῦθ- 
θαδῖ; Τί οὖν δὴ, εἰ τοῦτο λέγω: 
Νυῆς νυϊραῖδηι 1218 ΘΧΡΙ τ οᾶσι- 
ἄδην οθηδβϑὶ: τί οὖν δὴ ὃν τοῦ- 
τὸ λέγω; ΜΙΙΒῚ νθζοὸ ρϑεειιδδιιπι 
οδὲ 1 δδϑς αἰδιηριοηάδ 60- 
806, υἱ γγδϑϑυῃῖθ 8124)10δὺ- 
το ἴῃ. Ἰοχῖι 784πι| Ὡοδυΐ. ΟΕ, 
ΟΥδῖν!. ρ. 398. Δ. ἘΡΜ. 
οὖν δή; ΣΩ. Ὅτε οἶμαι ἐγὼ λέ- 
γεῖν αὐτὸν κι. τ. δ. υὲ δηΐθ ὅτε 
ταϑθηΐθ δυρρίοπιπν 6δὲ τοῦτο 
λέγω. Ιἴθπι. δῖη8 γορθ ὅτε 1η- 
ἔτα 39. ο. Τί οὗ δή; Σ. Τῶν 
ἐκείνου ---- Οοηξ., οἰδηι Θονβ. ἢ. 
497. ἃ. .--νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς ; 
ΚΑ. "Ἔγωγε. τί οὖν δή; ΣΙ. 
Ὅτι οὐ ταὐτὰ γίγνεται κ. τ. δ. 
υπὯθ Δρραγοῖ, ποδβῖσο σοὺ 
Ἔγωγε δνθ αυδ]οπιοιηαι6 δέ- 
ἘΣΔΗΟΣ ἔογηλ] δι δηῖθ τί οὖν 
δή; τυϑηῖθ δι ρρ]θη ἄδην 6886. 
Οομξ. Οοεβ. 154. 6. 

4 δίῖο ρέο δεῖ σ᾽ δογῖρϑι 
γδϑϑιηῖριδ οὐ, ὕϑη. ξ' οἱ 
δῖ. 2.--- ῬδμΪο δηῖθ ρσὸ ὅλην 

ςοὐά, ορί. οἱ ῥ͵υς, ταῖσο οοη-- 
δϑῶϑιι ὅλον. 

δ Τὰ σης Β6. ῥτοὸ νυϊφδῖο᾽ 
ἢ μετὰ μ. 6 Ἐϊεῖηο (ἶφι ἰδ --- 
41) οὲ 6 οοὖ. Ῥαγ. Εὶ 1 χυο 
εἰ διιρταδοσιρίυπι, Ῥδὺβ οοἀξ- 
εὐπὶ ἡ : υπάϑ ἔθοθσιβ εἰ ἡ 
τὰ μ. ἃ. πᾶσα πρᾶξις, ᾳυοὰ δά 
Ἰσυδθ γδῖοηθαι ὨΘοθββᾶσευπι 
νἱοραῖυς ϑίζωμνιος τὶ οὶ 

1610 
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ἡ μετὰ δριαιοσύγης πρᾶξις ἀρετή ἐφξιν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι. πά- 
2ὲν δεῖσθαι τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως; ἀλλ᾽ οἴεε τινὰ εἰδέναι 
μόριον ἀρετῆς, ὅ,τι ἐξὶν, αὐτὴν μὴ εἰδότα; ΜΕΝ. Οὐκ 
ἔμοιγε δοκεῖ, ΑΣΩ. Εἰ γὰρ καὶ μέμνησαι, δτ᾽ ἐγώ σοι ἄρτι ὁ. 
ἀπεκριγάμην περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοι- 
αὐτὴν ἀπόκρισιν, τὴν διὰ τῶν ἔτι ζητουμένων καὶ μήπω 
ὡμολογημένων ἐπιχειροῦσαν ἀπαχρίνεσθαι 5. ΜῈΝ. Δαὶ 
ὀρθῶς γε ἀπεβάλλομεν, ὦ Σώκρατεςς ΣΩ. Μὴ τρίνυν, ὦ Ε. 
ἄριξε, μηδὲ σὺ, ἔτι ζητουμένης ἀρετῆς ὅλης ὅ,τι ἐξὶν, ἴον 
διὰ τῶν ταύτης μορίων ἀποκρινόμενος δηλώσειν αὐτὴν ὅτῳ- 
οὖν, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τρύτῳ τῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγων, ἀλλὰ 
πάλιν τῆς αὐτῆς δεήσεσθαι ἐρωτήσεως Ἶ, τίνος ὄντος ἀρε- 
τῆς λέγεις, ἃ λέγεις δ. ἢ οὐδέν σοι δρκῶ λέχεν; ΜΕΝ. 

δορῖο πᾶσα Ὡοὰ ἦϊοπ!. (ὕὐδνο 
δυΐοσι ορίδιϊνιεπι οὐπὶ ἄν ὑϑη- 
ἄοτο ρυῖΐῖθ5 Δ 2110 εἰ. ΟΝ 
οἰϊαπι δρεοίιιϊο Βῖς ἀϊοῖ Ροίσ- 
σαὶ, σᾶσα πρᾶξις μετὰ μ. ἀ. 
ἀρετὴ ἂν εἴη. " 

6. Ὦϑ νουο. πού ν. Ἰηά, 

Ν τ οέδαπα δεῖσθαι νοτδ ευἃ 
δι ρηΐποδί:οηθ, 8ἃ6 δεῖ οριω 
ἔδενε, ΕἼΤΤΣΥΣ Ἐν δῖδιο ὭΕΟΩΝ 
τιϊδὶ ουδδιά!οηο ἐκεῖνον δά 31» 
Ἰυὰ ὁτῳοῦν τεϊδίιπι; αυοὰ ἴδΔ- 
ΣΘῺ ΣΒΔρΡΏΟΡΟΓΟ ἀϊδρ]ο θὲ, οὐπὶ 
ἈΠῚ δρρᾶεοδῖ αιοὰ δά ἑποου- 
ΦΙΒΏΔΠ 16ῖ8π| δἰ γι πὶ ΘΟΣ- 
Ῥυϊοεῖς δογιρίογοπι. ζδπι οσυπὶ 
ΣΘΔΟΥΔΌΣ 8 νοτῦοσζυπι δεῖν οἱ 
δεῖσθαι ἃ ΠΡ γαῖ οοπῖμδο, 
τα ΘΧΘ ἃ φτοδβίϑθηϊ 
Θομδθέδε, δά ὈΤΟΩΥΒ, ἐεό (θη- 
δῖ». 56. οἱ ϑιυγζίιπι η δεῖσϑαι 
διῦ πεηιϊ. 2, παι ἢ8 ΔΙ 'χυοῖ, 
αυδ6 δάπιοάιιπι διιδρϑηδιιπι {0 
Ἀδροδπῖ, ᾿ρβίῃϑ ροῖϊιδ δουῖ- 
Ῥίοσ: δὴ διβηιδοδίϊοηυπι 
ῥϑεπιυιαιοηθηα, 81:15 νοϑῦ- 

16 8Δ1156 οὔνιδι;, ἔπ ἢος αιπο- 
409 εὐἦδυδε: ἀδ δὸ ᾳιΐάοπι 
Θχρ]οσγδῖυπ τΏ8} ἡμπο δῖ, 
δϑηδιπι 6}16'. ᾳσπιοὐ φ6ὁδὲ ορως 
ἐπ ἰὸς ἀοάτεδθ δογρίοεθι: 
δε υγιπιὶ δεήσεσθαι Ἰῖδ 1:16] - 
Ἰιροπάϊνι, δὴ δεήσειν οοΥτ" 
ξοπάνπι οτἵ., ἀμθιδεῖ ροίεϑδέ, 

Ουδηφυδηι ὁροὸ ἔπ μοεϊοεϊο- 
ταὶ ἐπ 6} 1η0 τδισθη;, ν δε 
δυρτα (4.,). ἔὼ 1ρε8 ῥυπιδειδ 
γοσθὶ ἔοεπιδ, δεῖ οὖν σοι 5αί-- 
λιν --- ἐρωτήσεως ΟἸΔεῖκ. αἱ Ὑδῖ, 
ἄδλτο δεῖται οὔν. 

8 Ἐρτορὶα βταθοῖ δβουῃηοῃῖε 
Βεοντῖδθ, οὐομίὰ 6δπι νἱγίι:- 
ἴοηι 6486 Εἶϊς016, οἷ 68 
ἀϊοῖς, Ἧοοπνοολαηῖ." ΟΕΡ. 
ϑ᾽βηιπι ἴδισθῃ ἐπϊθεζοβδίδο- 
Ὡΐδ Ὡ0η Ῥοποινάϊι ρμοβὲ λέ- 
γεις ; οΟὈ]ίχυδ δηῖπὶ θδὲ. ἰπῖοε- 
τορϑῖῖο Ῥοηάειθ δῷ 2110 δεήσε-- 
σϑαι. ΟΣ. 6. 2. π. 11. «- Ἐχεο 
δυΐοαι, συοά δυρτα μαῦ 66, ἐκεῖ- 
ψο ὃ τυγχώνει οὔσα ἐἰρετή, ολ- 
τγὸ ἐπ ποίευμι αιοηι6 Ἰοσδει 
Ῥίο ὄντος Ἰπίτινάδο οὖσης. Νδη: 
11 Ἰηέγα συοσιια 6. 28. υδὲ 
Ῥοεῖ 2116 εἰ ἔξςιν ἐπιςήμη 
τὴ - ἰαέοειως πος : θτε ο6- 

8 μὲν ὄντος (ες. ὃ) 
δακιόνι- ΑἹς. 1, 24, ἀ. πῶς οἷν 
λέγεις περὶ ἀνδρίας ; ἐπὶ πάσῳ 
ὧν αὐτοῦ δέξαιο ςέρεσϑαι. Αἀὰθ 
{πο δρίϊοτα δϑύδηι δξοσει Ηοὲῃ- 
οτῆμε δὰ Ηϊρρ. πιδ). 43. ξππε- 
τΙ186 ὁ 6 ἰἰδτο 4, ἐ9 
ΘΡ. Ρ 336. ἃ. ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ 

τοῦτο ἐφάνη ἢ ϑδικαιοσένη ὃν ---- 
Νϑε σπΐιδ διις ἔδοξε πὰς 
υοὰ πιδῖ6 θη ϊδρδί δίορμα- 
τσ, ἱπέτα 6. 28. οὖνοι φανερά 

ῖ 
ἢυ. 
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ἜἜμοιγε δοχεῖς ὀρϑῶς λέγεν, ΣΏΩ. ᾿Αἰπόκριψαι τοίνυν πάλιν. 3 
ἐξ ἀρχῆς τί φὴς ἀρετὴν εἶναι, καὶ σὺ καὶ ὁ ἑταῖρός σον; 
ΜΕΝ. ὯΣ Σώκρατες, ἤκουον μὲν ἔγωγε, πρὶν καὶ συγγενέ- 

80. σϑαε σοι, ὅτι σὺ οὐδὲν ἀλλο ἢ αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ τοὺς 
ἄλλους ποιεῖς. ἀπορεῖν" καὶ νῦν, ὥς γ᾽ ἐμοὲ δοκεῖς, γοητεύ- 
εἰς με καὶ φαρμάξτεις καὶ ἀτεχνῶς καξεπάδεις, ὥστε 
ἀπορίας γεγονέναι. καὶ δοκεῖς μοε παντελῶς, εἰ δεῖ τι καὶ Ὁ, 

σχῶψαι, ὁμοιότατος εἶναι, τόχτε εἶδος καὶ τἄλλα, ταύτη τῇ 
στλατείᾳ νάρκῃ τῇ ϑαλαττίᾳ '. καὶ γὰρ αὕτη τὸν ἀεὶ πλη- 
σιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρχᾷν ποιεῖ" καὶ σὺ δοκεῖς μοι 
νῦν ἐμὲ τοιοῦτόν τι πεποιηκέναι, ναρκῇν. ἀληϑῶς γὰρ ἔγω- 
γε καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ στόμα 5 ναρκῶ, καὶ οὐκ ἔχω ὅ,τε 
ἀποκρίνωμαί σοι. καίτοι μυριάκις γε περὸ ἀρεεῆς παμπάλ-ς. 
λους λόγους εἴρηκα, καὶ πρὸς πολλοὺ;, καὶ πάνυ εὖ, ὥς γε 
ἐμαυτῷ ἐδόκουν" νῦν δὲ οὐδ᾽ διτι ἐςὶ τοπαράπαν ἔχω εἶ- ᾿ 
πεῖν. καί μαι δοκεῖς εὖ βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων ἐνθένδε, 
οὐδ᾽ ἀποδημῶν. εἰ γὰρ ξένος ἐν ἃ σρόλεε τοιαῦτα ποι- 

οἷς, τάχ᾽ ἄν ὡς γόης ἀπᾳχϑείης δ. ΣΙΏ. ΤΙανοῦργος εἶ, ἃ, 

4 Ἡυυδ Ἀἱδο15 νῖπι, Ζι18 ἴοτ- 
Ῥοτϑηι δηλ βϑη ἐπηϊοιῖ, 6]6- 
διῖος ἐοβοσιθι Ορρίδηιε ᾿4- 
δας. φ δ6 -- 85, οὲ 3, «ἀ9 

. οἱ ΟἸδυάεξεπυς Ἐρίρε, 3. 
γ. οἱ Αεἰοῖοῖ, Ηϊ9:. ᾿Απιηλ8]. 
9, 31. Δοϊλδιου 40 Ν. Α. 4. 36. 
9, 1Δ. Απιϊβοημε ΩΑεγεῖ. 43, 
Ῥιείδεοῖ, 6. δΘο  θε. Δηϊαι. .-- 
ῬΙιξη ΕΗ. Ν. 32, 1: ἐογρσάο 
εεἑανΐ ρῥγοομΐ δὲ 4 ἰοηξίπ- 
ψιο, νοΐ “ἰ ἤκπεα. νέθθανε ας 
ἐέπξαξειν, φωαιενίΣ ρῥγαοναϊιαὲ 
Ἰαοογεὶ ἐογραοιμῖ, οἱ 9, ἀῶ: 
ποροὲὶξ ἐογρϑάο νὲπι ματι ἑρτᾳᾷ 
χιοπ ἐογρειοόπα, οοῖ. ΟΘΕΡ. 
ῬΒγαλοῖθ ποι δϑῖπηι8 1608) 
πο ἀϊοῖθε Ζα᾽α ἐογρεάο, 

ταϑεῖρυθ ᾿ωνθηλίις 2 πηδεὶ 
οὐξίοεζᾶμθο. Ὑἱδ ϑ)υς6 ο9- 

οἰεῖςα οἵ Ἰογροάδηθαι οἰδεῖ, 
δὲ βιεοέϊδηθιπι ρτᾶνομι ᾿πιρυ]- 
οιπι. Οὐ)υδ νεϑὲς Ρ]ι8 δὲ- 
δι 681 4111: Ρἱδοῖ, χὺυϊ ἀϊοεὶ- 
ἴεν Ογπιποῖι εἰθειγὲ οὲ 
Ῥιονοῦῶϊε δυχίπαπια, ΒΓΕ. 

5 Ἤδης ρμῖὸ νυϊραίο σῶμα 

ψδγιϑίδέθει οὐπλ ΒΊοὗξο Ὀγδθ- 
Βεωὲξ οορἀὰ, ορῖ, οὲ ρ]υεῖπιξ, 
υδιι [Π]εἸοδῖο σποχυθ ργοδδ- 
ἰδία ἤέϊθηϊοσ ὩμΏσ ΣΘΡροηο. 
Ναπι νυ]ρδιιβεῖποδ 2114 δηϊων 
οἱ οοὔροιεβ ἀϊδιῃοῖδο ἐπ τι» 
δτἃ Ὑοοδρυϊοειι ΣἸοσζυπι εἷ- 
αὐ πιο ποι μοῖωτ ὩοΩ ἴπ. 
ἴΣΑΓΘ ἐπυϊο δοσιρίουθ Ἰαχίμπι: 
οοηῖτα ςόμα Ῥτο σῶμα, εἱ μος 
ΡῬτιπιίι8 δου ρίμπι ἔιι:656ῖ, ἢ6- 
ἸΏ0 σοεῖθ ᾿Ιρεαγίυδ Σητϊτυϊἐ 586ῖ. 
Οριΐπιθ δυῖϑαι δᾶπι Ὦϊο οοζ-. 
Ῥοκῖθ ρᾶγίϑιϑ ποιπιμδὲ ΡΙδῖο 
15. αυ αι 601] 8Δηλ ΔΏΙΠΣ 1116 ἴοτ- 
Ῥοῖ, ἄυθαι δἰβηϊῆοδὶ Μϑηο, 
ἴγδηδισθ ἀθθυῖ, Ουἱ εἰ ἀ6 ἴο- 
ἴο ος οοΥροῦο ρεδοάϊοδγοὶ τὲ- 
ὄτου]ο αἰπεευς νἹἀδγοίυς. Οὐοε.- 
Ῥυδ ἴογρθεθ ἔδοϊ ἰογρϑάο, 8ο- 
ογδῖθβ ὩΟΏΉδὲ δηΐηλιδλ οἱ 10- 
4ι1618:. 

8. ᾿“πόγειν εἰπιρϊ!οἴτος ἀϊ- 
οἴσει! δαθρίδδδηιθ διβωϊποαῖ δά 
ἡματοὐιπι ν61] ἔπ ομεϊοἀίδη: 
ΓΆΡοσο, “Ῥθαιοβίῃ, ρ. 431, 17. 
ἐπειδὴ δὲ ὁμολογοῦσιν. ἀποί- 

γεῖν 
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ὦ Μένων, καὶ ὀλίγου ἔξηπάτησάς μ. ΜΕΝ. Τί μάλιςα, 
ὦ Σώκρατες; ΣΩ. Τιγνώσκω, οὗ ἕνεκά μὲ εἴκασας. ΜΕΝ. 
Τίνος δὴ οἴει; ΣΏ. Ἵνα σε ἀντεικάσω. ἐγὼ δὲ τοῦτο οἷ- 
δα περὶ πάντων τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν εἰκαζόμενοι" λυ- 
σιτελεῖ γὰρ αὐτοῖς" καλαὶ γὰρ, οἶμαί, τῶν καλῶν καὶ αἱ 

6. εἰκόνες ". ἀλλ᾽ οὐκ ἀντεικάσομαί σε. ἐγὼ δὲ, εἰ μὲν ἢ 
ψάρκη αὐτὴ νσαρκῶσα οὕτω " καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖ γαρ- 
κᾷν, ἔοικα αὐτῇ" εἰ δὲ μὴ, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς, 
τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν δ. ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς 
ἀπορῶν οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. καὶ νῦν περὶ 

ἀρετῆς, ὃ ἕξιν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα" σὺ μέντοι ἴσως ποότερον 
μὲν ἤδησϑα, πρὶν ἐμοῦ ἅψασθαι 1- νῦν μέντοι ὅμοιος εἶ 
οὐκ εἰδότι. ὅμως δὲ ἐϑέλω μετὰ σοῦ σκέψασϑαι καὶ συῦγ' 

14 τῆσαι, ὃ,τι ποτέ ἔςσι δ. ΜΕΝ. Καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, 
"ὦ Σώκρατες, τοῦτο, ὃ μὴ οἶσθα τοπαράπαν, ὅ,τι ἐςί;" 

εἶν δήπου προσῆκεν. ἴ,γ8188 
ζοηῖε. Ἀροτδιν λωποδύτην ἀπή- 
γαγε. ῬοΊ]υχ 8, 9, 102. περὲ 
τῶν ἕνδεκα, --- ἐπεμελοῦντο τῶν 
ἐν τῷ δεσμι καὶ ἀπήγα- 
γον ᾧ ἐομωτηρῳ Ἀ ϑ.δο]. 
δὰ Ἦ. 3. ὡς κακοῦργος παρα- 
δοθείης εἷς τὸ δεσμωτήριον. Ῥ]6-᾿ 
ὯΔΒ ἔοτι δ ΠΑΡΘ56 6. β. 1π 
Θοτᾷ. Ρ. ἀδό. ἃ. εἰς τὸ δεσμω-- 
τήριον ἀπάγοι: υϑὶ νιὰ, Ηδοτηά. 
Αοβοδῖ. ο. ΤΊΠιΔγΟΉ. Ὁ. 159, 
τὸν ξένον πρὸς τὸν ἄρχοντα ἀπή- 
γαγεν. 

4 Ψψιάοίυν Μϑηο δὲ ρυϊοποσ 
ξἔμ15866, δὲ διπιδίογοα Ὁ] υγ 5 Π8- 
[ι.1480: νἱά. δυρτα 6. 9. [|| 
86. 8.7] Οὐπιὶ δυῖοπι ἀκα ρΡυ]- 
σατο ἔοταιδθ δῖο ]ο΄ιδ- 
ἴων ϑοογαῖθβ, 'ρεθαυθ Νίεα:ο 
διυρτα αἰχογῖ! : τό τὸ εἶδος καὶ 
τἄλλα, νϊάοῖς Μθηο ἴῃ σοη- 
ῬΡδιδιίοῃθ δοοζδῖβ οπὶ ἴοσ- 
Ῥϑάϊηο δἀάδέοαιιθ ρει οῖο τῇ 
πλατείᾳ, τοδΡΟΧΊ586 δϊπι]} ἃ 
ἔδοϊθαι ϑοοσδῖῖδ, “Ζι86 δὶ πιᾶ 
ἦροιί οσγδὶ οἱ 81] Θπῖπὶ σϑέθσγθ- 
δδῖ, υὐ δριυὰά νϑίϑεοδ Ἰθρβιίυ, 
οὲ :ρ80 δδρρϑιιδ ἠοοσδίιις θεῖ. 
Ουΐρρθ Μεπο ἰοἵΐθθ γϑέἕμία- 
ἴμ6, 1Γτπι δια οὐπὲ ἀοΐοῖθ 

οοποθρθῖῖ, πϑσυθ δὥϑεϊδηοῖ ἃ 
ἀϊοῖοτιδ. 818. 

δ.,ὙὍ, Οτδπι. 6. 144. (31.) 
Οὔδ. ό. 

6 ὕε ὠπορεῖν ἀθ ᾿ιαροϊίδηῖθ 
ἃ. ἀυδίϊδηῖο ἀϊοϊίιν, ἴδ εὖ- 
πορεῖν ἀ6 60, 41 οετγίδπι 8}:- 
ου]8 χϑῖ δοεϊθπίιδαι δᾶροξ. 
Οὐδ ταῖϊϊοῃθ δδδϑρῖιιδ 88 νο- 
οδ8 πο 86 ορροηῖὲ ΡΪδίο; 
6. 5. ἴῃ Ῥμδθάοπα ". 84. ς. 
εἰ ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε 
καὲ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν .. εἴ τι 
μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὖπο--. 
ρήσειν. Ἰὶὰ οἱ δἀγθοῖΐνο εὔπο-- 
ρος υἱυν ᾿θχά. ν. 86. ἀἅ. εἰ 
οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ. 
τί οὖκ ἀπεκρίνατο; ΘΟΕΡ. 

Ἴ Ἀοεριοἴυν μος νογθο οοπα-᾿ 
Ρδυδέῖο οὐπι ἰογρβάϊηθ. 

8 Ουοὰᾶ ϑοοταῖοθε πῖς Ῥεο- 
ταῖτἱῖ, ΠΟΩ Ῥτδοεῖδί ττρϑάι- 
ἴυ5 ρΡοβῖθδ δ :ρ80 Μίδηοῃθ, 

δθγθηῖο δοιιοϑὶ οἱ :ίοσιιπι ἀθ 
ΑΙ1Δ τΘ. Ῥοδίγεπιο ἔδει: ἀϊθῖθ 
ἤδης ἀϊδαιυϊ!διιοποπι 66. 60, 
υϊὰ 611 νιτγίιδ, οἵ Ῥγορογδηῖο 
δὰ ρεΐοτγοπι 111 8π|.) πιπὶ Ροό- 
δῖ: δά ἀϊΐϊεοΣ. 815. 

4 Οομ]. 
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ποῖον γὰρ ὧν οὐκ οἶσθα προϑέμενος, ζητήσεις; ἢ, εἰ 
καὶ ὅτε μάλιξα ἐ:τύχοις αὐτῷ, πῶς εἴσει ὅτι τοῦτό ἔςιν 
ὃ σὺ οὐκ ἤδησϑα; ΣΩ. Μανϑάνω, οἷον βούλει λέγειν, ὦ Ὁ. 
Μένων. ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριςικὸν λόγον κατάγεις ἢ; ὡς οὐκ 
ἄρα ἔξι ζητεῖν ἀνθρώπῳ, οὔτε ὃ οἷδεν οὔτε ὃ μὴ οἶδεν. 
οὔτε γὰρ ἄν γε, ὃ οἷδε, ζητοῖ 5. οἷδε γὰρ, καὶ οὐδὲν δεῖ 
τῷγε τοιούτῳ ζητήσεως" οὔτε, ὃ μὴ οἶδεν" οὐδὲ γὰρ οἶδεν, 
διτε ζητήσε: ΜΕΝ. Οὐκοῦν καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσϑαι ὃς, 

"5, λόγος οὗτος, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Οὐκ ἔμοιγε. ΜΕΝ. "Ἔχεις 
λέγειν ὅπη; ΣΩ. Ἔγωγε. ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυ- 
γαικχῶν σοφῶν περὶ τὰ ϑεῖα πράγματα. ΜῈΝ. Τίνα λό- 
γον λεγόντων; Σ.Ώ. ᾿Αληθῆ, ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. ΜΕΝ. 
Τίγα τοῦτον; καὶ τίνες οἱ λέγοντες; ΣΩ. Οἱ μὲν λέγοντές ἃ, 
σε τῶν ἱερέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν, ὅσοις μεμέληκε 5, περὲ 
ὧν μεταχειρίζονται, λόγον οἵοιστ᾽ εἶναι διδόναι. λέγει δὲ 
καὶ Πίνδαρος, καὶ ἄλλοι. πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὅσοι ϑεῖοί 
εἰσιν. ἃ δὲ λέγουσι, ταντί ἐςιν. ἀλλὰ σκόπει, εἴ σοι δο- 
κοῦσιν ἀληϑῆ λέγειν. φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἀϑάνατον" καὶ τοτὲ μὲν τελευτᾷν' ὃ δὴ ἀποϑνήσκειν 
καλοῦσι", τοτὲ δὲ πάλιν γίγνεσθαι" ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέ- 
ποτε. δεῖν δὴ διὰ ταῦτα ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον. 
»Οἷσι γὰρ δ ἄν Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένϑεος δέξε- 6. 

1 (οἱεοὶ. ὁποῖον. 

3] Ψ δὶ κατάγειν ἃ ποπὰὶ 
ὁρθύθ ἀιιοῖδ δἰ ρηΣῆοδίϊοΘ 80- 
φυϊθθοθηάυπα 6680 Ὠϊπο ν]- 
60; Ὡᾶπι Β6ΓΠΊΟ ὈΓΘΥΊΟΣ α|]- 

ἀδπὶ ΠΟΙ 8126 δ.ῖθ ἰδιῆθῃ ἃ 
Μεηοῦθ ἱπιρ]οδῖυβ οὲ ἀδάιι:- 
οἴμδ Θεδῖ, 

8. δίοβδοιιβ, 7:1 πδϑο δὲ 86- 
φιθηῖῖα δχβουρϑεῖ, βδϑῦῃ. ἀ1, 
Ἰερὶι: οὔτε γὰρ ἂν, ὅγε οἷδε, 
ζητεῖ. Μο]τι8 οππηΐηο ὅγε, 868 
ἀοίογῖια ζητεῖ, ΟΕ. Οο12]. 
7γὲ ῬΙδηϑ οπιῖῖῖ, 

4 Ῥίο μεμέληκε δριιά δίο". 
γΠΟ80. ὀχβίδὶ μεμελέτηχε, εἴ 
δηῖθ ὅσιώτατα Οπιΐδδιπι Ὁ] 
ὥς. ΟΕ. Ῥδιὶο δηϊθ τῶν 
ΔηΐΘ ἕερειῶν οπι. Ῥαγὶβ. Β ΚΕ, 
Ἀδοῖο. 

6 Ἐτγδρπιθηΐυπι πος δὰ Ριη- 
ἀλγὶ Τ γθηοβ σγϑέοει δολπείαϊον' 
1 Οαγτπ. Ριπάαγίοον. Εγαρ- 
πιέπὲ. Ῥ. 2ἡ. (Ρ. 37. Εά. πον.) 
Ι͂4ὸπὶ ἴθ Κεγεμεῖ δον ῥβὲὶπ- 
ἐαγς Ζεδεπ ἀπά ϑελγίδιεη, 
Ῥ. 53 8644. ξιιδῖιι5 ἀθ πος ]1ο- 
60 ἀϊοριυῖδῖ, οἵ ἃ1108 σσῃδὶπι- 
1ε8 ο͵υδάριι ροδίδο Ἰἰοοοβ ἐθ 
ἐλ πιοσγίδ  αῖθ οχοιῖ.. Δ6 δὶ- 
τ} οϑβιθητῖ, ὑπ 6 Ριηάδειδ 
Ῥγιπδρογῖοᾶ δᾶ ἀορσηαῖδ ᾿δι:" 
ΤγΘ ροίμου!, [Αἀάθ δΒοεελῆ, 
1ῃ Ετδρηιν, Ριμά. ἤμπι. 98. Ρ. 
623.1] Ὧθ Βᾶς 1ρ8ἃ γοῖο ρυτ- 
ραιοηΐβΒ δὲ τπηϊργδιϊοηὶδ δηΐ- 
τόσαι ἀοΟἴΓΙΩΔ αἰδβουιέ 576 γ- 
πως δὰ Ὑιγρ]. Αθῃ. ὅ. 735 
8644. ἴππι 1 ΠΟΙ͂δ, ἴωμτη 1} 
δχουζγβα Ὁ. 664 δεᾳῃ. --- ΡΥο πο- 
ν 6) ΔΠ218, α61108 Ριηάδτγυβ πὶς 
οοηδίειῖ. Ὠ]δίοθπιλ ἔρϑβιτα 
4111, 6. 5. ΔῺ ΡΒδϑάσ, ἡ. 249. ἢ. 

τα 1}1}Ὸ 
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"ται, εἷς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐγάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυ- 
χὰν πάλιν. ἐκ τῶν βασιλῆες ἀγαυοὶ, καὶ σϑένεε χραιπγοὺ 

«Ὁ 
᾿»ϑοφίᾳ τε μέγιζοι ἄγδρες αὔξονται" ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρό- 
»»γον ἥρωες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται." “Ἅ4τε οὖν ἡ 
ψυχὴ ἀϑάνατός τε οὖσα ',, καὶ πολλάκις γεγονυῖα, καὶ ἑωρα- 
κυῖα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν ἔδου καὶ πάντα χρήματα, 
οὐχ ἔξιν δ'τι οὐ μεμάθηκεν. ὥστε οὐδὲν ϑαυμαςὸν, καὶ περὲ 
ἀρετῆς καὶ περὺ ἄλλων οἷόντε εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι “, 

ν». ὦ γε καὶ πρύτερον ἠπίζατο δ. ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἁπώ- 
σης συγγενοῦς οὔσης, καὶ μεμαϑηκυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, 
οὐδὲν κωλύει, ἕν μόνον ἀγταμνησϑέντα, ὃ δὴ μάθησιν καλοῦ- 
σιν ἄγθρωποι, τάλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν τις ἀν- 
δρεῖος ἦ, καὶ μὴ ἀποκάμνῃ ζητῶν. τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ 

ς. τὸ μανθάνειν ἀγάμγησις ὅλον ἐςίν. οὐκ οὖν δεῖ πείθεσθαι 5 

τοῖ! 9 δῆμοβ σομδίϊιοζθ, Ὡ0- 
ἕυπι 68ῖ. . 

Ματνϊδηῖϊοα ]Ἰδοϊϊοηθβ. Οοά. 
. Ὗρῃ. υἱοτηυθ οἱ δ.0Ρ. 1. ο. 

δέξηται. Ῥτο ἐκ τᾶν δίον, οὐπὶ 
Ψιηά. εἰ νδη. Σ ἐκ τῶν, ΟἸ δεῖς. 
ἐκτὰν, Ῥαδιῖβ. Ε 1 τοδγῇ. ὃς 
φὰν: Εἰοίηυβ Ἰ6ρῖ8660 νἱάδίυτ 
ἔς" ἂν --- αὔξωνται. μα οἱ οηΐπι 
μοι ἐπ γΊεβε: --- δρα- 
εἰσπ, --- Βοοοκδλι μὐλμ τᾶς 

ΟΡόζΘ πιμῖδῖ ηἶδὶ σιιοα Ῥτὸ 
ψυχὰν τοβοχρεῖϊ ψυχάνι, Οὐσά 
ὯΪΔῈ ἃ νῖτο [ΙΥἹΊΟΣ δΟΥΠΟΏΪδ 
βο άνανιο ἔδλοῖυπι 665; Ῥᾶι-.. 
ὁ εοηδάδηδιειδ ργοπι ΔΓ ΘΙ), 
δ᾿ 6 ψύχάν τοϑρὶοῖοηδ 1]- 
Ἰυά κείνων, οἵ ἔειπν! τῆι πὶ Ρ]ι1- 
ταῖθ τῶν τοΐϊλτυπι δὰ ψυχάν, 
Ῥιηάδειπε πον ἀδϑάθοογθ, Ρ[6- 
Ὧ.1.8 ΒΟΙΤΏΟ: κχείγων ἐνάτῳ ἃ εἰ 
ἕγει ψυχάν ἑκάςου ἀνδιδοῖ. 

Οἷς ἂν δέξεται, δηϊιϊιιΐῖον 561. 
20 Ῥῖο παρ᾽ ὧν ἂν δέξηται. 
γιά. Ἡ. 8. 186. δέξατό οἱ σκῆπ.- 
τ πατ' : Ὁ», 88. Θέμις! 
δὲ ϑέκτο δέπας. -- θ. 4111 
οοσδυῖο ἐπ άτοσαι. 

.« “41ι εἷς τοδυπι Ρηδοάτσ. 
ὅδ. ὉΌΣ νἱά. δι πάοτε. .- Ἰὰ 
Ῥτοχίη δ δοοϑάο ϑίζινιο 1}11- 
ταυτα χα ἀδιδηδηῖὶ, 

Φ  ΕΙοεὶ Ὀο8866, υἱ 1118 το- 
πὐϊηϊβοδίωσ." Ῥοίογδῖ βοζίδοεθ 
οἵηντε. 804 ἴυπι ΠΟΏ ρμοϑιΐδ- 
δεῖ, Ρυϊῖο, αὐτήν. 

ὃ ϑδδρῖιδ ἤδης ορ[ηΐοηθαηι 
Θοογδῖι {τυ Ρ]Δῖο, υἱὲ δ 
Ῥμδοάοῃθ ". 72. 6, υδὲι (δ- 
Ὀ68, Σώκρατες , δῖ1, εἴωθας 
ϑαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἦ ἰάϑη- 
σις οὐκ ἄλλο τε ἢ ἀνάμνησις 
τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτο 
ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέ 
τινὲ χρόνῳ μεμαϑηκέναι, ἃ ν 
ἀναμιμνησκόμεϑα κ. τ. λ. οἵ ἴῃ 
Ῥμδοάσ. Ρ. 249. ς, τοῦτο δέ 
ἕειν ἀνάμνησις ἐκείνων, ἅ ποεἶ 
εἶδεν ἡμῶν ἦ ψυχὴ συμπορευ- 
ϑεῖσα ϑεῷῶ. --- ἀναμιμνήσκεσθαι 

ἐνκεινραᾶ.ς Οὐ ᾿ 

ἁπάσῃ εἴς. Οὐοπέοτοιειιε δὐ- 
ἴοι δή ἀορπιᾶ πος ἐδ γδεεῖ- 
πἰδοοητία Οἴσοτο Τυδο. 1, 24. 
Βοδιπῖυβ Σπ Οουδοϊ. 
σὶ Ρίαεοπί ισα Ῥόγοταὲ δ. 
γμπι, Ομοά φιΐφωαθδ αἰξεΐξ, 
ἐπιπιόηιον" γεοογάσεέωγ, ΟΕ. 

4 Ἐ Ῥαχίεῖη! 9 Ο αδδοὲ πέ» 
σϑαι Ἑ Ἑ ἕπεσθαι. νίὰ. Οεἰ» 
ἴο. 7. τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ 
ἡμᾶς ἔπεσϑαι. 

5 νυ!]ς. 
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τούτῳ τῷ ἐριξικῷ λόγῳ. οὗτος μὲν γὰρ ἄν ἡμᾶς ἀργοὺς 
“ποιήσειε, καὶ ἔξε τοῖς μαλακοῖς τῶν ἀνθρώπων ἡδὺς ἀκοῦ- 
σαι. ὅδε δὲ ἐργατικούς ὃ τε καὶ ζητητιχοὺς ποιεῖ. ᾧ ἐγὼ 
πιςεύων ἀληϑεῖ εἶναι ὁ, ἐϑέλω μετὰ σοῦ ζητεῖν, ἀρετὴ ὃ,τι 
ἐςί. ΜΈΝ. Ναὶ, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ πῶς λέγεις 1 τοῦ- ἁ. 
το, ὅτι οὐ μανθάνομεν, ἀλλὰ ἣν καλοῦμεν μάϑησιν ἀγάμνη- 
σίς ἐξιν; ἔχεις μὲ τοῦτο διδάξαε ὡς οὕτως ἔχει; Σ,Ώ. Καὶ 
ἄρτι εἶπον, ὦ Μένων, ὅτι πανοῦργος εἶ, καὶ νῦν ἐρωτᾷς, 
εἰ ἔχω σε διδάξαι" ὃς οὔ φημι διδαχὴν εἶναι, ἀλλ᾽ ἀνάμνη- 
σίν" ἵγα δὴ εὐθὺς φαίνωμωι αὐτὸς ἐμαυτῷ τἀναντία λέγων. 
ΜΈΝ. Οὐ μὰ τὸν “(᾿, ὦ Σώκρατες, οὐ πρὸς τοῦτο βλέ- 
«ψγας εἶπον, ἀλλ, ὑπὸ τοῦ ἔθους. ἀλλ᾽ εἴ πώς μοι ἔχεις ἐγ» 
δείξασϑαι, ὅτι ἔχει ὥσπερ λέγεις, ἔνδειξαι δ. ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἔξι ὁ. 
μὲν οὐ ῥὁάδιον" ὅμως δὲ ἐθέλω προθϑυμηϑῆναι, σοῦ ἕνεκεν. 
ἀλλά μοι προσκάλεσον " τῶν πολλῶν ἀκολούθων τουτωνὸ . 
τῶν σαυτοῦ ἕνα, ὅντινα βούλει, ἵνα ἐν τούτῳ σοι ἐπιδεί- 
Ξωμαι. ΜΕΝ. Πάνυ γε. Διῦρο πρόσελϑε. Σ2. Ἕλλην 
μέν ἐξε "5, καὶ ἑλληνίζει; ΜΕΝ. Πάνυ γε σφόδρα, οἴκογε- 
ψνής. ΣΙ. Προύσεχε δὴ τὸν νοῦν, ὁπότερ᾽ ἂν σοι φαίνηται, 
ἢ ἀναμιμνησκόμενος, ἢ μανϑάνων παρ᾽ ἐμοῦ. ΜΕΝ. "4}- 
λὰ προσέξω. 

δ Ψα]ρ. ἐργαστικούς. Ἀπιϊαιι- 
ὄζδαι ἔογπθδπι 6Χ 4ιδπι Ὁ]1:- 
κἰθιῖς ἀθάϊι ΒΟ τος, 

46 Τλαιῖνιιπι εἰἰγδοίϊνιιπι, ἐἰ- 
ληϑεῖ, Ῥτο νυ. ἀληϑὴ εχ ορίϊ- 
τοὶ σοὐά, δοδιιταρϑὶὲ ΒΟ κε, 
ΟἿ. ἴη μα. πιφεύω. 

7 Ῥτο (νυ]ρλῖο) ἀλλ᾽ ἁπλῶς 
λέγεις, δου. Βᾶδοὲ ἀλλὰ πῶς 
λέγεις. Νοη Ῥεογβιβ ἱποοῦι- 
᾿-οθ. Οοὐϊουσι. δογὶρίιγδθ 
δοιμδίι8 δεὶ: Νυσι Νὶ 114 ἀϊοῖδ, 
τ Δ }}}} ὀχοορίϊουΣ Ἰοοιις δι 
Ηδης δηΐηι νὸχ ὡπλῶς νῖπι 
δλορέιιδ δριιὰ Νορίγιιπι μαροῖ, 
6. Ε- ἰὼ Ῥμδοά. ὑ. 102. ο. συν»- 
ὠμολογήκαμεν ἁπλῶς τοῦτο. 

ἘΙΡ. Νιά. Ἡοϊμά. δὰ Ῥχδϑάσ, 
ΑἹ. Θουρ. 33. 1 5:14] διυλ πὶ 
Ἔδισθὴ ἧἢϊος σομοδδδὶ δοηϊθῃ- 
ξῖδαι δίαιιθ πῶς πυπς χϑδουὶ οὶ 
Φ οοὐἀϊ. ΕἸοτ, χ. γαῖ, 2. ϑίο- 
Ὅδοο δὲ άϊορωειί θυ. 

8 Αἀᾷ νογδιυπι ἐνδείξασθαε Υ, 
δοβοϊίυπι δ ποῖ. δὰ Α]ο:. 1.4. 

9 (οἀἁ. γ᾽ηά. προσκάλεσαι, 
φισά 4υῖ ργδοέίογασι ορδιδὲ 
ΔΟῺ μοέ Πὶς δάάτῖυτι : 118118» 
ον οὐΐαι οδὲ ἔογτδ δυ]ιι8 
ΨΟΥΌῚ τϑαϊᾶ 1 ομμΐ δὲ δῖ0ι:. 
οἴυγδ Θὲ δϑηϑιι: 860α διιοϊογιῖδδ 
οοήϊοιηι. 

10 Μέν ἴῃ Ἰηϊογγο βά[Ο0}6 δὶς 
υδιγρᾶῖυι δέγηιδΕ ΟὭΘτα 8]16- 
χῖι!δ οχϑρθοίδι: ορέὲπον, ἢ 
ἐμδίε. Νιά. ΟΠδεπὰ, 2. ΤΠ6- 
δϑῖ. 49, Ευγῖ». Μεά. 674. Ῥοτϑ, 
Οἱθοτε δυῖοπὶ πᾶθα :ηΐδστο- 
δηδὶ ἔογπια δ 14 Ῥεῖ πού 

δ. ιοὰ πού ἴῃ δεβυπιθηῖϊδ- 
τοῦθ τοηὶ δ᾽ τπἀθ 58118 οοεῖδει 
16 ροηῃϊξ υἱ ΠΟΠΏ18δ᾽ Δ[ογιδ 
586 Ώδι18 ΘΧορϑοίθίιγ, δια μὲν 
δυιῖθπι, δι χὰ τὸ οοῃδθηϊδ- 
πθυλ οἵ δὰ σὑϑπὶ ΠΟ 8ρ65- 
δηλ πιϑοϑϑδᾶσιισι Ῥοδο., 

᾿ 4 ἴποι- 
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ΣΩ. Εἰπὲ ' δή “μοι, ὦ παῖ, γιγνώσκεις τετράγωνον 

χωρίον ὅτι τοιοῦτόν ἔξι; ΠΑ͂ΙΣ ΜΕΝΏΝΟΣ. "Ἔχγωχγε. 
ΣΩ. Ἔσιν οὖν τετράγωνον χωρίον, ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς 
ταύτας πάσας, τέτταρας οὔσας; 1141. Πάνυ γε. ΣΙΏ. Οὐ 
καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ μέσου “ ἐςὶν ἴσας ἔχον; ΠΑ͂Ϊ. Ναί. 
Σ,Ώ. Οὐκοῦν εἴη ἂν τοιοῦτον χωρίον καὶ μεῖζον καὶ ἔλατ- 

ν»ιτον; ΠΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΏ. Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ 
δυοῖν ποδοῖν, καὶ αὕτη δυοῖν: πόσων ἂν εἴη ποδὼν τὸ 
ὅλον; ὧδε δὲ σκόπει. εἰ ἦν ταύτη ἡ δυοῖν ποδοῖν, ταύτ 
δὲ ἑνὸς ποδὸς μόνον, ἄλλο τι ἅπαξ ἄν ἦν. δυοῖν ποδοῖν τ 
χωρίον "; ΠΑ]. Ναί, ΣιΏ. Ἐπειδὴ δὲ δυοῖν ποδοῖν καὶ 
ταύτῃ, ἄλλο τι ἢ δὶς δυοῖν χίγνεται; Π.41. Τίγνεται. ΣΏΩ. 
Δυοῖν ἄρα δὶς γίγνεται ποδῶν. 11.441. Ναί. ΣΩ. όσοι 
οὖν εἶσιν οἱ δύο δὶς πόδες, λογισάμενος εἶπέ. 11,41. Τέτ- 

ο.ξαρες, ὦ Σώκρατες." ΣΩ. Οὐκοῦν γένοιτ᾽ ἄν τούτου τοῦ 
χωρίου ἕτερον διπλάσιον, τοιοῦτον δὲ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς 
γραμμὰς ὥσπερ τοῦτο; ΠΑ͂ΣΙ. Ναί, ΣΏΩ. Πόσων οὖν ἔξαι 
ποδῶν; ΠΑ]. Ὀκτώ. ΣΩ. Φέρε δὴ, πειρῶ μοι εἰπεῖν, πη-- 
λίκη τις ἔξαι ἐκείνου ἡ γραμμὴ ἑκάφη. ἡ μὲν γὰρ τοῦδε, 

1 Ἰῃοῖρῖξ θ᾽] οβδηδ δρ᾽ δοάξιπι, 
φιοὰ ἐχθπιρ δῦ ργαθροὶ μαιευ- 
τικὴς τέχνης δοογδί!Β. Μαχί- 
τα 1116 ἔμ! 60] για. δίαιθ 
ΔΙ ἴῃ 60, μὲ Ποίο 65 οὔδεοι:- 
Τ88) 48 1. Ποπιη1} 08 4088] 

, Δοεγημιιηῖ, Θχοιϊίαγοῖ, 9] τ οτθ 8. 
΄ιτι9 οἔποογθι. 1069 αἰχιῖ ἀγέσηη 
οδεεσενὶείαπι, Ἰυ 6.5 βίται πῃ 
διίθ, αυδ νἱἹοΐμπι αυδοονογδῖ 
τολῖοσ, ϑδαθρίιδ ἤος οσουτγεῖῖ 
αριὰ Ρίαίοηῃθηι, οἶδειδδῖπθ ἢ 
ποδοίοίο ἡ. 28. 6. 150. Ὁ. 
[5ς}] οἱ γι ϑομοεὶ 49 πος 6Ρ}18- 
οὐϊο δοηϊθηῖα ῥδιῖΐο ἀϊνεγεᾶ 
σοβηοδοὶ ρμοϊθδί 6 Ὡοῖδ 6]0.8., 

ἂπι ἀλπιβ δα ᾧἅ. 47. οχίσ,) 
Βωιϊδηάιι διιῖθπι); ϑοοχδῖθδ δ. 
Ὀυ]δὴθ ἤρυταδβ, ὧἀθ αυΐθι 10- 
φυοδδίως οὐπὶ ρυθγο Μθηο- 
Ὧϊδ. 10. δγοηδ, ἱ} το8 ογδῖ 
γϑοίοεμηι, ἀθ]ημθαᾶδδθ. 815. 

9 Νο ἀθ ]πθ8, 4φιιδπι ἀΐα- 
ξοπαΐεπι αἰειιπξ, δόζῃιο Θδῖ; 
δοὰ 40 Δ]1α αυδὲ οΧ δ]ίεσο 
Ἰδίθεθ δὰ ορροείϊμαι αἰΐθεαπι 

Ῥοι τοθάϊιπι συδάτδτπι α{:- 
ον, οι ποδίμς ϑηΐπὶ 4υ8- 
ἀγαίυστ πιᾶ)υδ, αἰνίδυπι ἴπ 
αυδίτιος ταϊηογᾶ, αἱ νίἀθγθ 6δὲ 
ἴὴ ἤρυτα δρῥίεϊα ὅρβο 17. : 
Ἰοχυϊίς δυΐθπὶ ἤὰσπο αιυϊάθηι 
ϑοοσ, 66 πρδ]οσὶ 1110 ᾳυδάγα- 
ἴο, 3818. 

5. Ψυϊ]ραῖδπι εἰ ἐν ταύτῃ 56." 
δι. ἀδδιτδηι ΟΠΊΠ68 ἴδηι 
οοάϊοοα βδοεναῃῖ, ἘΕϊοϊηυδ νθ- 
τδπλ βου ρίμταπι 1 οΟὐο69 ἴῃ- 
νϑηδεῖ, δὴ βίουϊ Ε, Α. Ὑγοϊ- 
ἤμε σοη]δοίυγα δδδθοιυ δῖ, 
ΟῚ αἰοδπ;, Ὗογε οοτγῖθ: ,,38ὲ 
Ἰαῖιδ ἢος ἄμοτιιπι 6:6 ῬἈὲ- 
εἰμπι ---᾿᾿, Ἐπιοηάδιίοηθπι οδζ- 
ἰδδ᾽ δῆ ἀϊυῖλυ8 ἃ Ἰοχί δι- 
οΘγΘ πρέδς οββοῖ, 

4. Ὧθ ἀλλο τι νά. πὰ. Ὺὸο- 
οὐ]δπὶ ἢ Ῥδιοὶ δίς οοὐἀά, 1.» 
δοειιηῖ. Ῥδυΐο ροδῖ ἢ οδύϑει, 
ἔοι ]δ οπλῆθβ δδπι δογνδῃῖξ, 
Βοιίκον ἴδῖθῃ οοηδίδ 180 οδΔι»» 
88 ὩΠΟΌΊ4υ6 Οα 8. 

δ Ἧϊς 
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δυοῖν ποδοῖν" τί δαὶ " ἡ ἐκείνου τοῦ διπλασίου; [ΤΑ͂Ι]. 
“1Ἴλον δὴ, ὦ Σώκρατες, ὅτε διπλασία. ΣΏ. Ὁρᾷς, ὦ Μέ.- 
γων, οὃς ἐγὼ τούτων “ οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ᾽ ἐρωτῶ πάντα; ἁ. 
καὶ γὺῦν οὗτος οἴεται εἰδέναι ὁποία ἐςὶν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ὀχτώ- 
ποὺν Ἶ χωρίον γενήσεται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; ΜΕΝ. Ἔμοιγε. 
ΣΏ. Οἷδεν οὖν; ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οἴεται δέ γε, ἀπὸ 
τῆς διπλασίας; ΜΕΝ. Ναί. ΣΏ. Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμι- 
μνησχόμενον ἐφεξῆς, ὡς δεῖ ἀναμιμνήσκεσθαι. Σὺ δέ μοι 17 
λέγε, ἀπὸ τῆς διπλασίας γραμμῆς φὴς τὸ διπλάσιον χωρίον 

,.39,7έγνεσθαι; τοιόνδε λέγω" μὴ ταύτη μὲν μακρὸν, τῇ δὲ βρα- 
χὺ, ἀλλὰ ἴσον παντἀχῆ ἔξω ὥσπερ τουτὶ, διπλάσιον δὲ 
τούτου ὀκτώπουν. ἀλλὰ ὅρα, εἰ ἔτε σοι ἀπὸ τῆς διπλα- 
σίας δοκεῖ ἔσεσθαι. 11.441. ᾿Ἔμοιγε. ΣΩ. Οὐκοῦν διπλασία ". 
αὕτη ταύτης γίγνεται, ἂν ἑτέραν τοσαύτην προσϑῶμεν ἐν-᾿ 
ϑένδε 1; 141. Πάνυ γε. Σ,Ώ. ᾿“πὸ ταύτης δὴ, φὴς, ἔξαι 

᾿τὸ ὀχτώπουν χωρίον, ἂν τέτταρες τοσαῦται γένωνται; ΠΑ͂Ι. 
Ναί. ΣΩ. ᾿Αἰναγραψώμεϑα δὴ ἀπ᾽ αὐτῆς ἴσας τέτταρας. 
ἄλλο τι ἢ τουτὶ ἂν εἴη, ὃ φὴς τὸ ὀκτώπουν εἶναι; ΠΑ]. 
Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν ἐν αὐτῷ ἐςι ταυτὶ τέτταρα, ὧγς, 
ἕχαςον ἴσον τούτῳ ἐςὶ τῷ τετράποδι: 11.411. Ναί. ΣΏ. 116- 
σον οὖν γίγνεται; οὐ τετράκις τοσοῦτον; ΤΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ 
οὔ; ΣΏ. 4Διπλάσιον οὖν ἐςι τὸ τετράκις τοσοῦτον; ΠΑ͂Ι. 
Οὐ μὰ Δία. ΣΏΩ. ᾿,“4λλὰ ποσαπλάσιον; Π..41. Τετραπλά- 
σιον. ΣΏ. ᾿Απὸ τῆς διπλασίας ἄρα, ὦ παῖ, οὐ διπλάσιον, 

δ Ἧϊς οἰἴᾶπι δαΐ ἃ οοὐδ. πίδαηι πι6] 8 οοδυηὲ ἢδ60, τού- 
ορπιϊ Ἧαῖ. οὲ Ο]αγῖς. οὔ-ὀ των οὐδὲν --- ἀλλὰ πάντα, αιιᾶπι 
Ἰαῖυτλ οἷ, οὗ 81 ΠΊΡ]1ΟΘ.ι τοῦτον οἱ τορρϑιιίιπι δἰ διῖῖτπι οὐ" 
4υδαι ὄχθγοθὲ ορροβίτοηθπ, τος. Νβῆυθ 1 ἰδ] ῖδι5, χι8]6 
Βρθσῶθσθ. Νδπι δῖος 110 ὲ 4υο- εβὲ τούτων, τοῦτον, ν6] ορί:πιο- 
419 6. Κ. ΟΥδῖυ]. Ρ.- 391. ἀ, τγστυπι οοάϊοιπι Δ] αι 6580 Ρι:- 
Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν γιγνο- ἰδιάδ εδῖ διιοϊοτ!ᾶ8. 
μένοις τὰ αὐτὰ ἀποδοτέον ὀνό-- 
ματα. Πάνυ γε. Τί δαὶ τοῖς 1 Τῖὰ Βῖο δὲ 1π βθαιθηεῖδι8 
παρὰ φύσιν “---; οοἄϊοοβ,  υ]ρο ὀκτάπουν. γιά. 

1,9». δὰ Ρσγυγῃ. ρ. 412 --- 415. 
6 Ορίϊηι; 88η6 οοὐά, γαὶ, ΜΝ 

οὲ ΟἹαγῖ. οὐπὶ ἀμποῦιβ 8118 1 ζδνο οσογροηάιιπλ ογθδ8 
Ριδεβϑηὶ ποάϊθ χυοά οἾ:πὶ ἀΘ- ἐνθαδε. [ἃ Θηϊπὶι δοϊϑηῖοχγδθ- 
ειάθεαρδῖ 5. ] οἱ θειδοιοτ, τοῦ- οἱ; Π66 Π|}} 118 [Δ 11Π|. 4} 60- 
τον. Τἴδιιθη νυ]ραῖδπι. αθἃ98 ἀἄδπὶ τηο6ο ἀΐοσιπηὶ αὖ λας Ρα»"- 
Ἐϊοῖτιξ οἱ Οοἱδ]. (φυΐ παρεῖ σύ- ἐδ, Ὑιάθ Ῥᾶυ}]0 ροδὲ καὶ ἐν- 
δὲν τούεων) δυοϊογιαῖο ἡΠτγ, ϑέν»δε ὡσαύτως. ΕΣ 
τα δ δπὶ ΘΟ ἀιιχῖπλιδ : 410- ς ς Δα 
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ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον. Π.Α͂Ι. ᾿Α4ληθὴ λέγεις. 
ΣΙ. Τιττάρων γὰρ τετράκις ἐςὶν ἑκκαίδεκα ". .- οὐχί; ΠΑ]. 

᾿ὰ, Ναί. ΣΏΩ. Ὀκτώπουν δ᾽ ἀπὸ ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ 
μὲν ταύτης τετραπλάσιον; Π.Ι. Φημί. ΣΩ. Τέταρτον ὅ 
δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας " ταυτησὶ τουτί; ΠΑ4Ι. Ναί. ΣΩ. 
Ἐΐεν. τὸ δὲ ὀχτώπουν, οὐ τοῦδε μὲν διπλάσιόν ἔξι, τούτου 
δὲ ἥμισυ; Π.41. Πάνυ γε ". ΣΏ. Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονος 
ἔζαι ἢ τοσαύτης γραμμῆς, ἀπὸ ἔλάττονος δὲ ἢ τοσησδί; ἢ 
οὔ; ΠΑ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω. ΣΏ. Καλῶς" τὸ γάρ σοι 

δοκοῦν, τοῦτο ἀποκρίνου. καί μοε λέγε" οὐχ ἥδε μὲν δυοῖν 
ποδοῖν ἦν, ἡ δὲ τεττάρων ; 1.41. Ναί, ΣΏ. Δεῖ ἄρα τὴν 

, τοῦ ὀκτώποδος χωρίου γραμμὴν μείζω μὲν εἶναι τῆσδε τῆς 
δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετράποδος. 11.41. Δεῖ, ΣΙΏ. Πει- 
ρῶ δὴ λέγειν, πηλίκην τινὰ φὴς αὐτὴν εἶναι. ΠΗ͂Ι. Τρ 
ποδα. ΣΩ. Οὐκοῦν ἄνπερ τρίπους ἦ, τὸ ἥμισυ ταύτης 
προσληψόμεθα, καὶ ἔξαι τρίπους; δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὃ δὲ " 
εἷς, . καὶ ἐνθένδε ὡσαύτως" δύο μὲν οἵδε, ὁ δὲ εἷς. καὶ 

ἢ, γίγνεται τοῦτο τὸ χωρίον, ὃ φής. ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΏ. Οὐ- 
κοῦν, ἄν ἢ τῆδε τριῶν καὶ τῆδε τριῶν, τὸ ὅλον χωρίον 
τριῶν τρὶς ποδῶν γίγνεται; Π.41. Φαίνεται. Σ42, Τρεῖς 

Ε Αἀ τεττάρων εἰ δὰ ἑκκαί- 11, Ῥοδίοεϊιι8ϑ ἢος ἴῃ δδάοπι 
δεκα ταθηῖθ διυρρ θη άπ πος ΟΥδί ΟΠ 8 δ6γ6 αυδιῖδ μδ8 218 
δῶν χωρίον. Ϊ45 ρεηϊῖνυβ δρϑοϊαῖθ ἀἷοὶ σῇ ρφοϊθρεῖ, 
υάθ ρϑηάθδὲ ἤοῃ ΠΑΡΘΌΣ,, ᾶγ9 πηΐο νογὰ δδὲ ἡ) οχηδ- 

Κι δπιθηάδιϊο, τετράπουν. 
5. Οϑάιωνδ ρυΐϊαρθδὲ τέταρ-- 

τὸν ἀϊοὶ Ῥοβδθ αυδάγδίιπ, Α 
"0 ἃ υξ συιιδτῖδ μᾶτβ χιδάτγδ- 
ἼΑΒΌΟΙ, 864 ομπὶ τετρα- 

4. Οοάϊςοδε ορίϊπι: δὲ Ρ] υγῖπι 
Ὥσηο βεπιδηῖ 1ὰ αιοά εχ 18- 
βουρίίουθ Αἰοα οο]]ορὶ εἴ 
Θχροβιῖ θὰ ποῖᾶ δὰ Οεδημπι. 

Α ὗ 8 Ἀπιρὶ. ᾧ, 62. ΟΡ 8. 4.., ἔξει 
πίηυπι νοοΐβ ἥμισυς δρυὰ δη- 
τἰασυΐοτοβ Αἰἰΐοοβ ἔμωΐε86 ἔοτ- 
πιὰ Ἰοηΐοδ ἡμίσεα ρΘ!. “᾿ 
σέας. ἴὰ ἴῃ δ]: συΐθιι οοἀά, 

ς πλϊδίυπι ἢϊο ἔμ 1 ἔογαιδπε 
οοηϑιιοίδπι ἡμισείας. ἴῃ 41:18 
ἴῃ ἡμίσεως, αυοά οἷΐηι οοεεῖ- 
ξοθδπι 118, ἡμίσεος, αἱ βοῃοεῖο 
ΟΟμ ΠΣ 18, 

ς Γηὶ . 
δ Ἱριιὰ πάνυ γ8 οπ"95 οἱ! - 

πλάσιον Ἠϊο ἀϊοῖμσι εἰὲ ποῦ-ὀ ἰἰμηΐ ρεδοῖο γ:ηα. δὲ γϑη, ΣΖ. 
ὩΪΗῚ τοδρθοῖι πλδηοεῖδ αιιδάγδ- ἐν 

οὔ 
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δὲ τρὶς πόσοι εἰσὶ πόδες; ΠῚ. Ἐννέα. ΣΏΩ. Ἔδει δὲ τὸ 
διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν; Π.Ὶ. Ὀκτώ. ΣΙ. Οὐδ᾽ 
ἄρα ἀπὸ τῆς τρίποδός πω τὸ ὀκτώπουν χωρίον γίγνεται. 
Π.41. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Α4λλ᾽ ἀπὸ ποίας, πειρῶ ἡμῖν εἰπεῖν 

84. ἀχριβῶς. καὶ εἶ μὴ βούλει ἀριϑμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ 
ποίας ς. ΠΑ]. λλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε 
οὐκ οἶδα. ΣΏ. ᾿Ἐννοεῖς αὖ, οἦ Μέγων, οὗ ἐςιν ἤδη βαδί- 18 
ζων ὅδὸε τοῦ ἀναμιμνήσκεσϑαν ἴ ; ς! ὸ , “« 2 ὅτι τὸ μὲν πρῶτον, ἤδει 

μὲν οὔ, ἥτις ἐξὶν ἡ τρῦ ὀχετῴποδος χωρίου γραμμὴ, ὥσπερ 
οὐδὲ νῦν πῶ οἶδεν: ἀλλ᾽ οὖν ᾧετό γ᾽ αὐτὴν “ τότε εἰδέ- 
γαι, καὶ ϑαῤῥαλέως ἀπεκρίνετο, ὡς εἰδὼς, καὶ οὐχ ἡγεῖτο 
ἀπορεῖν" γὺν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥσπερ οὐκ οἶδεν, 
οὐδ᾽ οἴεται εἰδέναι. ΜῈΝ. ᾿Δ4ληϑῆ λέγεις. Σ,Ώ. Οὐκοῦν. 
γὺν βέλτιρν ἔχει περὶ τὸ πρᾶγμα ὃ οὐκ ἤδει; ΜΕΝ. Καὶ 
τοῦτό μοι δοχεῖ. ΣΏ. ᾿Απορεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ 
γαρκᾷν ὥσπερ ἡ νάρχη, μῶν τι ἐβλάψαμεν; ΜΕΝ. Οὐκ 
ἔμοιγε δοχεῖ. ΣΦ. ἸΠροὔργου γοῦν τι πεποιήκαμεν, ὡς ἔοι- 

πε, πρὺς τὸ ἐξευρεῖν δήη ἔχει. νῦν μὲν γὰρ καὶ ζητήσειεν 
ἄν ἡδέως, οὐκ εἰδώς" τότε δὲ ῥᾳδίως ἄν καὶ πρὸς πολλοὺς 
καὶ πολλάχις ᾧετ᾽ ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χωρίου, 
ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γραμμὴν ἔχειν μήκει ὁ. ΜΕΝ. Ἔοι- 
κεν. ΣΩ. Οἴει οὖν ἂν αὐτὸν πρότερον ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν ε. 

“«ῳφΙ» ἢ μανθάνειν τοῦτο, ὃ ᾧετο εἰδέναι, οὐκ εἰδὼς, πρὶν εἰς ἀπο- 
ρίαν κατέπεσεν, ἡγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόϑησε τὸ εἷ- 
δέναι; ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ «Σώκρατες. ΣΦ. ᾿Ὦνητο 

6 Νοῃ πῖς ἰδηΐυτα δοα Ροὲ 
τοΐυπι Βοος θρίδοάϊυπι ἴδπι πιᾶ- 
πἰξοδῖο τϊηιδῖίγαῖ ριιθῦο πο- 
Ὠοῆδ8 ϑοοχδίθβ, ι 46 ργο- 
ῬεῖΔ ϑᾶγιιπὶ βϑῃδγδί! 6, 4ι[8πὲ 
πΟΠϊδὶ υνοῖ δύίθ οὐϑίθιγιοᾶ, 
σΟΑ ΔΙ ΠΟ Ροβδὶ, Νβαμθ 
ἴβδοο πῦϑὴ8 οϑὲ ϑδοογδίϊ8, αι 
ἢος ᾿δηΐιιπι δρὶῖ, τ ὃχ (αεὶ- 
ἱξεαῖθ, αἀυὰ Ὠοιϊΐοη68 ἃ ῬυθΓο 
οΥβρ οἰδηῖωσ, ἀδοπιοηβίγθὶ δδβ 

ὯΟὨ ΠΌΏΟ ἀθπιπὶ Δ Π1ΠΊ0Ὸ 6711 
ἔχδοῖι. δΟΒΖΕΙΕΑΜ. 

. Ὁϑοηϊδνυε τοῦ ἄναμ. Ῥθη- 
ὧσε δὺ οὗ (αιιο τϑηνπίβοθα- 
ἐλο): Ὑιάοῃ" χυοδ ἴῃ τθ- 

οοτἄδλη ἄἀο ργορύαβϑυϑ ἔθοονι 
ΘΟΕ. (Ὁ.ΌὉ. Βροϊκλυ8 οἱ οσοτ- 
τἰρῖε ρτὸ οὗ. 864 χυΐ 886 ἵρτιο- 
Γᾷγθ φῥγοβίϑιυσ, 16 νϑυῖι18 6101- 
ἴως ργοργεάϊ, ρόγρογε αἰϊεμδὲ,ς 
αυᾶπι ρθύνθη 556 αἰέφμο : ᾳποὰ 
πιοηθηίθ δ8:1411Ὀδιιπιο σου- 
ο66ο. 

9 ϑῖς Β6. ὁχ Υαῖ. οἱ ΟἹ δεῖ, 
Ἄυϊ]ρο ἄἔἶετο ταύτην. 

3 Μοηοηδπὶ ρογβιυ! ριῖ, φαΐ 
δΔηῖθα Κ. 1.6. ἀιχογᾶϊῖ, 80 “46- 
ρῬίδείπιε δὲ αὐ γχιμέξος ἀθ νὶτ- 
ἰιῖ9 Ἰοουΐμα 6686. ΟΕ. 

ς ἃ 4. 5 }161- 
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ἄρα ναρχήσας. ΜΕΝ. “4οχεῖ μοι. ΣιΏ. Σκέψαι δὴ, ἔκ 
ταύτης τῆς ἀπορίας ὅτι " καὶ ἀνευρήσει ζητῶν μετ᾽ ἐμοῦ, 
οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ οὐ " διδάσκοντος. φύ- 
λαττε δὲ, ἄν που εὕρῃς μὲ διδάσκοντα καὶ διεξιόντα αὐτῷ, 

49 ἀλλὰ μὴ τὰς τούτου 5 δόξας ἀνερωτῶντα. “1ἐγε γάρ μοι" 
σύ" οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο ἡμῖν ἔξι χωρίον; μανθάς 
γες; Π.1. ᾿Ἔγωγε. ΣΏΩ. “Ἕτερον δὲ αὐτῷ προσϑεῖμεν ἄν 
τουτὶ ἴσον; ΠΑ4Α͂Ὶ. Ναί. ΣΩ. Καὶ τρίτον τόδε ἴσον ἔχα- 
τέρῳ τούτων; ΠΑ͂Ι. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν προσαναπληρω- 
σαίμεϑ᾽ ἄν τὺ ἐν τῇ γωνίᾳ τόδε ' ; Π.41. ΤΙάνυ γε. ΣΙΏ. 
"Αλλο τι οὖν γένοιτ᾽ ἄν τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; 1141]. 
Ναί. ΣΙΏ. Τί οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσαπλάσιον τοῦδε γί- 
γνεται; ΠΑ͂Ι. Τετραπλάσιον. ΣΙ. Ἔδει δὲ διπλάσιον ἡμῖν 

». γενέσθαι" ἢ οὐ μέμνησαι; 11.41. Πάνυ γε. Σ,Ώ. Οὐκοῦν 
ἔξιν αὕτη γραμμὴ " ἐκ γωνίας εἷς γωνίαν τινὰ τέμνουσα 

4. δομίείετην, βουϊδεπάμπιν δάνιδ: ἀίο Ὑιά. [μὰ δὰ 
Ρυϊδι ὅ,τι, αιοά ποη ἴδπι οὐ 
ἀοἔθοϊμθπι δοσιυιδδῖν: ἴῃ νὰ]- 
βαῖϊὰ δἀορίανοεϊπι, αυᾶπι οὗὐ 
οοηυποίϊοποαι ὅτι, οὐἦι5 ΄οοῸ 
Ῥοδξ σκέψαι τοαιΐτέ νιάοίυς 

ϑορῆ. ῬμΠ]οοῖ. ἴῃ ὅδε. 

3 Αὰ Βᾶθο εἱ βεαυεηῖα 21. 
16]Προη δ δοοζγαῖθβ Βλης ἤχι- 
τῶπι ἀρ]: θ8ε86 Ρυϊδηάιι δεῖ: 

 Ῥοῖπι ὥς. 

5 δὶς Β6. 9 ςοὐἀά, γυϊρο. 
ΣΔΆ]6 μή. 

46 Μίεο σοῃβθηδι οοὐά, ορῖ, 
οἱ ρῥἷυγ. τούτων: ιυἱ τοϊμά τού- 
του, αυοά ἀρ] οοὲ ροκῖ 1]ιὰ 
αὐτῷ, νἱἀθαῖιγ 6580 Θ ᾿σοΓσθ- ξ έ 
οἴἴομθ. Αἡ ἔμ οἹ ἐπι τὰς περὶ 
τούτων δόξας 3 

Α 2 Β 
-«--ἴ΄τασδθαππν 

1 βοογϑῖθβ πη χυδάτγδῖο ἄϊτιο 
ἦδηι 11 δάάτιάεται, δυης 1π 
ταοάιιπι: ξ Ὁ Ὁ 

Ουδοεῖς ϑοογαῖθδ: 8δχ αυᾶ δὲ 
4μαπῖα Ἰπθὰ πλϑβοδίυς 48» 
γαῖπαπι παϑάϊηι ἰηῖος χιδότα- 

Ἰὰ Αθσοἀὰ ο ΑΒΟΌὮ, φᾳιοὰά 
Ὠϊπιΐσγιιπι Δ]θσο ἰδηῖο σδὶ 
δῖ: ασιᾶπὶ ἡ]Ἰὰὰ, ὁοὲ αϊηχιάϊο 
τοϊηδ αἰδπὶ ἢοςσ, [ηΐογγο- 
δη6ο ρυεγυηι ἴδπάθπι 60 δά- 
πο, αἱ ἀβηοδοδῖ, ὩΔ6ΟΣ 6711» 

πιοάϊ συδάγδίιιαι ὁχ ᾿η68 6118- 
ξουδ]ῖ 

ς 

Ἀδεῖδρδῖ υἱ οἱ αυδείι πι δά δΔη- 
Ἰυπ; Ο δάάεοετοι, ΟΕ. 
Τόδε Ὠῖο αἱ δδορῖιδ δβῖ ἰοοο 

“’ βμ“ Μ{Ἣαὲ ' Ὁ πΠΠΕΡΠὖἈΠὔ Ὁ 
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ε5. δίχα ἕχαεον τούτων τῶν χωρίων ὃ; ΠΑ]. Ναί. ΣΏΩ. Οὐ- 
κοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται γραμμαὶ ἴσαι, περιέχουσαι 
τουτὸ τὸ χωρίον; 1151. Γίγνονται. ΣΏΩ. Σκόπει δὴ, πη- 
λέκον τί ἐξι τοῦτο τὸ χωρίον. Π41. Οὐ μανθάνω. ΣΏ. 
Οὐχὶ τεττάρων ὄντων τούτων, ἥμισυ ἑκάζου ἑκάξη ἡ γραμ- 
μὴ ἀποτέεμηκεν ἐντός; ἢ οὔ; ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΏΩ. Πόσα οὖν ε. 
τηλιχαῦτα ἐν τούτῳ ἔκεςι; 1,441. Τέτταρα. ΣΙ. Πόσα δὲ 
ἐν τῷδε; 1.11. 4ὐο. ΣΩ. Τὰ δὲ τέτταρα τοῖν δυοῖν τί 
ἔςε; Π.41. Διπλάσια 5. ΣΩ, Τόδε οὖν ποσάπουν γίγνε- 
ται; 1.411. ᾿οΟχτώπουν. ΣΩ. ᾿“πὸ ποίας γραμμῆς; ΠΑ]. 
᾿ΗἩπὸ ταύτης. Σ,Ώ. ᾿Απὸ τῆς ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τεινού- 

σῆς τοῦ τετράποδος; Π.Α͂Ι. Ναί. ΣΩ. Καλοῦσι δὲ γε ταύ- ἁ. 

ξΟΏΔ]: (ν6], υὐ ἴμης Ιοφιὶ 
οἰτᾶπι βοίϊοδδηῖ, 6 ἀϊδημοιγοὺ) 
ΒΒ... Οὐυδάτδϊμην Θηϊπὶ Ὁ ὁ 9 ἔ, 
οχ δος }1ὴ88 οοηδίγιοζιηι, 
ὉΙίογο ἴδηῖΐο πιᾶ}ι18 6586 αιλδιι 
ᾳιδάγαϊμπιν ἃ Ὁ ο ἃ, οντάφη- 
ἴος ἀδηπιοηδίγαινε 1η616. αυὐοά 
φιδίτυοε 12118 τεροηδ υἱ Ὁ ςο ἁ 
σεοπηοῖ, αυᾶ]ιὰ ἄμο ἰδηΐιπὶ 
Ἰηδυηξ αυδαταῖο Α Ὁ ς ἀ, 
ΘΟΕ. 

3 ὅτδνϑ πιϑηάιμπηι ὮϊΟ ἸΓΓΘΡ- 
“1. ΟἸδηδε Θηῖπὶ δἰδἴϊ ργο- 
ποσῖθ {(τεγὰ) πι819 δϑιυιπδῃ8: 
Ὠδαμ6 1 πὰρ ἴθ ΟΥδΘΟ18 
ξογοηυπι θϑῖ, αἰδῶ 1 ΕἸΟ1- 
τ ἰγα]διϊοοθυ αὖ απρωΐο ἐπ 
απριΐζεετνε αἰΐφιεενι. Τιπὶ νθε- 
δυπι ἀθεδῖ σοπιρ] θη δθ δ6ῆ- 
ἰθηῦδο. [Ιὰ νθτο 1 γλτν: 
ετδαῖ, δοεβοπμάμυπιε γραμμὴ, 
ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν, τε γει, τέ- 

α΄ --- ΠΙυὰ ρτορηιιπι 
νοσδριυΐιαι οδἴ ραομπλθίγιοδΘ 
ἀϊεοῖρ! δ. ΖΔ . Ῥεγδϑ- 
εἰδηΐθ; ἔδὴσ υ[1 4116 ΠΟΥΓΘ- 
οἴοηθα ὁχ 115 4ιιἃ8 π}}}ι 
δοῖῖρδὶ ᾿ϑβῖρυϑ Ἰη ἰθχίιπι ὩΟΏ- 
ἄσυτπι τοοθρὶ, ἀποηῖϊαπι 8186 
4«υοχιθ δῆς δεηϊθηϊϊδι 6- 
δ δηἀϊ ταϊΐοθδ δυηῖ, ἴη 
φιΐθιυθ οοἵ τά συοά εχ οοε- 

᾿ τοούοηϑ δΒαροῖ Ῥδγ. Ε, ἴὰ αυο 
δυρος ε« νοοῖβ τινὰ 5οζίρίυπι 
Φεῖ δι οἷ δι. ΡΥ α --- οὐσ, ηυᾶπι 

θηπιδη δῖ! οθπι οἵΐϊδπι Οογῃᾶ- 
τὶυβ Ῥγοίυιι, Οοχῖθ Βδης 196- 
οἴοποπι, ἔςεν αὕτη ἥ γραμμὴ, 
ἢ ἐκ γ. ε. γ. τείνουσα. τέμνουσα 
δίχα, οσοπμδεπιδῖαπι 11δηὶ 408- 
ἀδπιίθπιιδ 118 4086 πιὸχ (6.9) 
τόρϑίϑθηο :πέογμηϊιγ, οὐ πο- 

. πιοθοϊϑ θιυΐο ΠΟῚ ΒΡΥΘνΘΕΙ͂ΠΙ. 
864 ροῖοδὶ οἴϊαπι 5106 γῦρο 
τείνειν Εἰιι 8556 δι ΠΡ] 1016 7 ἧ ἐκ 
γωνίας εἰς γωνίαν, αὐυᾶπι τἃ- 
τ οηθπι ϑΟ0Ὠ]οἱογδοῖθσ α1|0- 
6 Ῥτοροβυῖῖ, [πὸ ᾿ποϑυῖτῖι- 

ἀϊπιο δυΐοην, {πιὰ ἰοΐυ5 ]οοιιϑ 
Ἰαδογτδῖ, ἤθαθ ἂἀθ σίτου ο 
αυϊάχυδπι ἀδδηϊοηάνπι, σιιθπι 
Ῥοδὲ αὕτη τηδϑεῖ 7υθοὲ ϑίγω- 
Ὑῆιον αὕτη ἡ γραμμή. 

δ᾽ (υπι οοϑ]θειῖογ Ὡΐπ}δ8 Θὲ 
ΔὈτιυρίθ, πὶ ἤηθ φοι δδι αλιλπι 
ἀοπιοπδίγαιϊ: 18, 8Ό δδο 411486- 
διϊοθ δά 2]}π 4υδθ 5661:- 
ἴυτ, φῬτγοοθάοεθ νι άογοίϊίις 850- 
οταῖοβ, δουῖθ ϑο ΒΒ] οἱ θσισδοῦοῦ 
διιδριοδίιι8 οδῖ, Θδχοϊαῖδ86 ἢϊῸ 
υδοάδην 1 ἢυης ἔθγο βδθῃ- 

διπι: ΣΏ, Τόδε οὖν ποσαπλά- 
σιον γίγνεται τούτον; Π. 4:- 
πλάσιον. Σ. Τοῦτο δέ πηλίκον 
ἥν; ΤΠ. Τειράπουν. Σ. Τόδε οὖν 
ποσάπουν κ. τ. Δ. Αρρϑγοῖ αιᾶπι 
ἔλοι!θ δοϊθβ δοειῦδθ δ 111ο 
Τόδε ποσαπλαοίΐσιον Δθοττδ- 
ΓΘ Ῥοίμοε δὰ ἢος Τύδε οὖν 
ποσάποῦυν. 

. ον» 
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τὴν διοίμετρον οἱ σοφιζαί" ὥς᾽, εἰ ταύτη διάμετρος ὄνομα, 
ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φὴς, ὦ παῖ Μένωνος, γί- 
γνοιτ᾽ ὧν τὸ διπλάσεον χωρίον. ΠΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ 
Σώκρατες. 

202 ΣΙΏ. Τί σοι δοκεῖ, ὦ Μένων; ἔξιν ἥντιγα δόξαν οὐχ 
αὑτοῦ οὗτος ἀπεκρίνατο; ΜΕΝ. Οὔκ: ἀλλ᾽ δαυτοῦ. Σ΄Ώ. 
Καὶ μὴν οὐκ ἤδει γε, ὡς ἔφαμεν ὀλίγον πρότερον. ΜΙ͂ΕΝ. 
᾿4ληϑῇ λέγεις. ΣΏ. Ἐνῆσαν δέ γε αὐτῷ αὗται αἱ δόξαι. 
ἢ οὔ; ΜΕΝ. Ναί. ΣΏ. Ἰῷ οὐκ εἰδότι ἄρα περὶ ὧν ἄν 
μὴ εἰδὴ ἔνεισιν ἀληϑεῖς δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἷδε ". 

ν». ΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΩ. Καὶ νῦν μέν γε αὐτῷ ὥσπερ ὄναρ 
᾿ ἄρτι ἀνακεκίγηγται αἷ δόξαι αὗται. εἰ δὲ αὐτόν τις ἀνερή- 

σεται πολλάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πολλαχῇ, οἶσθ᾽ ὅτι τε- 
λευτῶν οὐδενὸς ἧττον ἀκριβῶς ἐπιςήσεται περὶ τούτων ὅ. 

ο. ΜΕΝ. "Ἔοικεν. Σ,Ώ. Οὐκοῦν οὐδενὸς διδάξαντος, ἀλλ᾽ ἐρω-- 
τήσαντος, ἐπιςήσεται, ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὑτοῦ τὴν ἐπιςή- 

μην; ΜΕΝ. Ναί. ΣΙΏ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἐν αὗ- 
τῷ ἐπιςήμην, οὐκ ἀναμιμιήσκεσθαί ἑςι; ΜΕΝ. Πάνυ γε, 
ΣΙ. Δρ᾽ οὖν οὐ τὴν ἐπιςί "ν, ἣν νῦν οὗτος ἔχει, ἤτοι 

1 Οὗ ἰδυϊοϊορίδπι 4ιιᾶθ [16 
ΨΟΣΌΙ8 6668 νἱύοίιν, Οδμι1- 
ἰδ Θχοϊάϊδδ6 σοη͵θοθεδῖ ὡσ- 
πὲρ τούτῳ ΔηϊΘ περὶ τούτων», 
θ0 Ῥγοδαδί]υ8 ἰά 6660 γδίι8, 
ασυοά ἈΠ 1π τπϊνοῦβμπι 1018 
δίαιϊιπλ δα ᾿ρϑιιηὶ δϑύν μι] ηλ Σ6- 
ἀθαῖ 1η δυδδοαιθηιθιβ ογᾶ- 
ἴῖο. ΒΘΚκος σρμίγα νοερὰ ι]- 
{ἰπ|8 πρὸ τ. ὧν οὐκ οἷδε ο)}- 
οἰθηάδ ρυῖϊδῖ. Οὐδγυπι ΓΔΊ:- 
οὔμπι υΐγᾶ]ιθ ῥγορδὈ1]18ῖ0 
οδεοῖ, Ηοϊηάογῆι ρείπηιδ ΘΟ ἢ- 
ἰοηᾶϊῖ, δᾶ) 6886 ΟΠΊΏΙΔ Θὲ δῖ6 
λπϊεγρεοίδηάδ: ..1111 τἴδαιιθ 4 
ὨΘδοιῖ, φυσι! 1]Π}ιἰὰ 661 οἷι- 
86 δὲ Ὠ68618 ---᾽᾿, Δ Πὶ 
δοηίοηϊ πὶ {ΠΠΠγτ] οἶ8 δοουγὰ- 
08 ΟΧΡΠ οι 1ἰΔ, τ ϑοογδῖθδ 
δος Ῥγορχιὶθ ἀϊοᾶῖ: Οὐ ἱρὶ- 
ἴὰγ πθδοιῖ αυοά πδϑοϊῖ, Γϑοῖθ 
ἴδπὴθῺ ορἱπδίως ἀθ 60 αιοά 
Ὠθδοῖθ: αυοάὰ 4}1168 νθγ7Ὀ18 511 
ὁ4ὍἾἼπὶ 41.186 ΠΟϑοὶῖ 8]: 4]4, γ:6- 
“εξ τά φωΐάσηι, δὰ ὩϊΠ1]Οη. 
Ὧμ8 νογὰ ἀθ δοάθι οριηδίιτ᾽᾽ : 

οοη)ιποίνιιδ διιΐΐθπι οὐπὶ ὧν 
Ῥοδιῖι5 δὲ 1θο υἱ ἢὶς δίδιϊπς 
δθηϊϊδιμδ, πιὲὶλὶΐ ἐπέφγσμ, 
φιΐξά “ἰε ]ὰ απο τρηοτο- 
ἴυσ; αυοά ἀϊδογίπι5 ᾿ηΐτα ἀξ- 
εοδῖμν (ποιήσει ταὐτὰ ταῦτα. περὲ 
τῶν ἄλλω᾽ον μαϑημάτων ἂπ 
των). Αἴαιι6 υῖϊο ὀχρὶιοδίοωξ 
δοορᾶο; ἴ 4αιἃᾶ σα υυαι 
ἔοτγῖδ586 πιοτϑίυγ δ]αιιθπι, αι 
δῖ οὐζ νϑέρυπι εἰδέναε Ῥτιοτῖ 
ἴοσο βἴγμδῖ οἰτπὶ περί, οὐα 
δ᾽ Πρ] 1οῖτς ἔοτοῖ τῷ Ἴ 
ἄρα ἃ ἂν μὴ εἰδῇ. ϑ8οὰ δος 
δαπιϊδδιιπι νἹἀϑῆισ, οἱ τεοῦΣ- 
406 ῬΡοβιᾶ ρεδοροβιῖοῃθ πορί 
Θνιἀθηίοῦ δβδοῖ΄ ᾿ωῖθσ ὅπ 
Πδ8 Ῥιοροδβιοηθ8 χοϊδῖῖο, οὐχ 
οἷδε μὲν περὶ ὧν ἄν μὴ εἰδῇ, 
ἀληϑεῖς δὲ δόξας ἔχει «ερὶ 

’ 

τούτων ὧν οὐκ οἶδεν. 

Φ Οἷυϑ᾽ ὅτε ὩἸοῖΔ ἔοτιιδ 
Δ88Β6Ώδιιπι ΘΧρΡΘοίδΔ 118 : Υἱ6, ω- 
ἔτα ς. 36. 

3 Ψιηά. 



ΜΕΝΟΙ Ν. 39 

ἐλαβέ ποτε, ἢ ἀεὶ εἶχε; ΜΕΝ. Ναί. ΣΙ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἃ. 
ἀεὶ εἶχεν, ἀεὶ καὶ ἦν " ἐπιςτήμων" εἰ δὲ ἔλαβέ ποτε, οὐκ 
ὧν ἔν γε τῷ νῦν βίῳ εἰληφὼς εἴη. ἢ δεδίδαχέ τις τοῦτον 
γεωμετρεῖν; οὗτος γὰρ ποιήσει περὶ πάσης γεωμετρίας ταυτὰ 
ταῦτα, καὶ τῶν ἄλλων μαϑημάτων ἁπώντων. ἔξιν οὖν 
ὅστις τοῦτον πώντα δεδίδαχε; δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι ", 
ἄλλως τε ἐπειδὴ ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ γέγονε καὶ τέϑραπται 5. 
ΜΕΝ. ᾿Α1λλ᾽ οἷδα ἔγωγε, ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξεν. ΣΏ. 
Ἔχει δὲ ταύτας τὰς δόξας. ἢ οὐχί; ἍΕΝ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώ- 21 
κρατες, φαίνεται. ΣΩ. Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβὼν, οὐκ 

"6. Ἶδη τοῦτο δῆλον ', ὅτι ἐν ἄλλῳ τινὶ χρόνῳ εἶχε καὶ ἐμεμα- 

3 πὰ. εἰ οη. υἱεγχυθ 
ἢ» καὶ --- 

4. Ζ2Ζέκαιος γάρ πον εἶ εἰδέναν 
ἀπιγθ λοο “εἶνε ἀεδες. 1ῖὰ Νο- 
οἴου ἴτὶ ϑγπροδ. 4. δικαιότα- 
τος εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου λόγους 
ἀπαγγέλλειν. Οἕ. Αἀά, 
ταξγ, Οὐ. 4. οἱ νι(. Οτδημμ. 
ς. 150. (438.) 1, 1. 

δ Β6. 6 οοὐά. νιηά. ὕοη, 
Σ οἱ γαῖ, 2. ροοῖ ἄλλως τε Ἰῃ- 
βδούμδὲ χαΐ. ἔρο ἴᾶπλθπ ορῖϊ- 
203, 41 ἃ νυἱραῖα ὁμηΐ, ἀ6- 
δΟεθέθ πΠΟῺ ροδδιι, ἄἰπιὶι 6 
Ἰλῆσιιδθ νοὶ ὃχ διῖῖοδθ μβδ] θη 
φοπβιλοῖιἀϊ 16 ΙΘριρυ8 ἀδπιοῦ- 
αἰγδίπει οἵ δ Ὀδυϊο ] 81} 
οὐιτῖξ πο Ροδ86. 16, ἤστπι. 
δὰ γι. Ὠμΐ. 232. οὐὐ Ὡοη 
δοδϑελῖδος οὐτὰ ἀτοὶ οὐ τᾳ60 
ΠΟΙ ῬΟ859 496 δὰ τηϊορτειῖα- 
ἴδιαι ἕοσεθιϊδο ὈΣπλ ΘΠ ὈΧΥ15.,».ΟἸπὶ 
ἰτέον, ἔπ --τ  ὩΘΟΘδβδγιᾶ 85), 
Μυῖια δηϊπὶ συᾶθ ἴῃ Ὀγιπιᾶ 
ἔοτγπιυϊδο που) οΥἹρΊ 6 διηΐ, 
τ2ι15 θοδίθα δγονιδίβι6 δῖιι- 
ἀλιππι οὐ, Νααιθ πηδρ]8 
2:5 ΔδδΘΏΪΟ, αἱ 385 ἰδ}}0ι:8 
ΘΧΘΕΏΡ]18 ατιὰ}6 6δῖ Χο. Νίεπι. 
4, 2.59. ἄλλως τε ἂν πρὸς τοῦ-- 
τὸ καὶ θρασεῖς ὦσι, ἀϊεϊγαοῖαπι 
Ρυϊδηΐϊ Ῥαγίϊομϊαπι χαΐ, ποῦ 
δοιιϊσθηϊὸδ ΘΔΠι, 51] ῬΟΏ ΔΙ δΔΏ- 
ῖ6 ἐάν, τ] οπιλην5 ἀεδοϊἀογδυὶ 
δΔηῖο θρασεῖς συοαυο,΄ δὲ ἀϊ- 
νεοερᾶπι ἰδροὶ εἰ δὰ »κοΐιπι 

πρὸς τούτῳ τοϊαϊϊοηοπι. Ν1- 
ταϊγαπι 1110 Ἰοοο δὲ ἔῃ οπρηῖ- 
θυ5 υδῖ ρΡοβῖ σοῃ)ιποίομ θην, 
40.115 6δὲ εἰ, ἐπειδή, ἱπέοτγιυν 
καί, ευρογῖυβ χα ρμοδῖ ἄλλως 
τε ΘΙ Ρ ποηΐδ οι δᾶ ΟΠΙ 851) 
Ῥυῖο: αυοά ἰδπιϑὴ Ὠ}] ποῖσλπΣ 
δὶ οἰϊδαὶ οἱἵγὰ ἴδ] θη οδυδᾶπλ 
δ ἔογαινα {γι} 18δπ|ὰ δΔΘΡΘ 
ἑἕλοῖυπι οδὲ υτὖὸ ἂρ. Ἰδοου. δὰ 
Νίοοοὶ. 14. ἄλλως τε ἐπειδὴ πε- 
ρὲ τῶν γυμνασίων --- ἀμφισβη- 
τοῦσιν, υδϊ δῖπο οοὐά. καί 1η- 
δογιϊξ (Οοτδέβ. Ὑγοϑειπίαπιθῃ 
οὐ 8110 α]ιδάθηιν διιοΐογια 10- 
60, Αγϑορ. 31., 1} δ᾽ Π}}}} δθζ- 
ΤΟ 6 Ῥᾶγϑ οοάϊοιπι δῖοι πο- 
δίγο ἤοο Ϊοοο ρδγίϊοιυϊδαι ρτγδ6- 
Βιιογιηῖ, Γοπὶ δοσιγδίιοσς οχᾶ- 
ἸΩ1 το] οίδπι Ρυΐο. (Οὐογὶθ 

.1}}1 οἴδαι Ηθεδηηὶ γδίξοιξ, ᾿ 
αι ἀϊδοτίπηθη ληῖος ἄλλως τε 
καὶ ργαεεονεῖπι, οἱ ἄλλως τε 
Ῥγασίεγξδαημδ, π5ἰδιυϊῖ, δοοο- 
ἄδθγθ Ὥθαιθο. ἴιοουπι ΘηΐῃΣ 
Ῥοξίαθ. δορὶι. Οδά, Τ, 4110. 
δι [8118 ἔογπλϊδθ ἄλλως τὰ 
1.81.8 6Θδῖ, δὲ οϑῖθγοβ 44:88) |}- 
1.8 οπιῃθε. τβηρθηάοδ Π|Π}} 
νΔ]ΘΓΘ σθη8θ0. 

1 Ψμ]ραῖα υσιδαιιθ ἢυ)8 
Ἰοοὶ δογρίισα ογᾶξῖ ἴἰᾶθο: Εἰ 
δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβὼν 

) ν “᾿" - ᾿; , οὐκ ἢδει τοῦτο, δῆλον ὅτι κ. τ. 
λ. 408 τἀῖϊοηθ Ἰπηβθηάιπι 
εγαῖ, εἰ δὲ --- οὐκ ἤδει τοῦτο. 
Ου)υ58 δοΐοδοδθ )υιποίωηγαθ οδιι- 

888 
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θήκε.. ἍΜΕ ἬΝ. Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκοῦν οὗτός γέ ἔξιν “- 
Βυ χρόνος, δε᾽ οὐκ ἦν ἄνθρωπος; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Εἰ οὕπι- 

ὃν ἄν ἦ χρόνον καὶ ὃν ἄν μὴ ἢ ἄνθρωπος “, ἐνέσονταιπαα 
αὐτῷ. ἀληϑεῖς δόξαι, αἵ ἐρωτήσει ἐπαερϑεῖσαι ἐπιςῆμαι γ86 
γνονται 5, ἀρ᾽ οὖν " τὸν ἀεὶ χρόνον μεμαθηκυῖα ἔξαι. . 
ψυχὴ αὐτοῦ; δῆλον γὰρ, ὅτι τὸν πάντα χρόνον ἔξιν ἢ οἷπ»: 

ς, ἔξιν ἄνθρωπος.. ΜΕΝ. Φαίνεται. Σ,Ώ. Οὐκοῦν, εἰ ἀεὶ “2 

ἀλήθεια ἡμῖν τῶν ὄντων ἐςὶν ἐν τῇ ψυχῇ» ἀθάγατος ἄν οἱ 
ψυχὴ εἴη; ὥστε θαῤῥοῦντα χρὴ, ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιςάμενα» ς 
γῦν, τοῦτο δ᾽ ἔςξὶν, ὃ μὴ μεμνημένος, ἐπιχειρεῖν ζητεῖν κακὰ 

ἀναμιμνήσκεσϑαι. ΜΕΝ. Εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρα:-- 
τες, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως. Σ,Ώ. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοὶ, ὦ Μένων. 

ἁ, καὶ τὰ μέν γε ἄλλα " οὐκ ἂν πάνυ ὑπὲρ τοῦ λόγου δωσχυ-- 
ρισαίμην δ, ὅτι δ᾽ οἰόμενοι δεῖν ζητεῖν ἃ μή τις οἷδε, βελ- 

848 ἴη80] 188, ἔδίθοσ, σοσμηι- 
ὩδΟΘΌΔΓ οἷῖπι. ΜΜε]ίογα 6ο- 
ουθευηΐῖ οοὐά, Ῥᾶγν. Ε, θη. 
Ξ, ἤδη ἀδυῖοε ργτοὸ ἤδει, υπάθ 
οθγιιδδιπιᾶ ΟχΧ!ς 0601 σοηδιξίι- 
τιον 4υδηι σοη͵θοίμταᾶ δηῖϊοᾶ 
ἀϑϑϑουῖδ θεαὶ 8:14} δι π1118. 
ηιδπιαιθ ἴθχίμξ 1πλπ|1ἰ|6Γ6 Δ πὶ 
ΟΠ ἀμυριῖαν:, Ροεδῖ λαβὼν αδιιὶ 
ἴοπι πιθηΐϊθ 6Χχ διροσιουῖθιι8 
Γορθίθηῃάιιπ, 6686 ἔχει 410 68 
8.116 δοῃῖῖ, 

2 ψιΐρσο Εἰ οὖν ὅταν ἢ (ρός- 
γον ἢ καὶ ὃν ἂν μὴ ἢ ἀ. Ὗο- 
ο6πὶ ὅταν οογι! 551 πιᾶ σοη͵θοῖμγα 
(ον δελιιδ ᾶπι δηιθηάδνογαδῖ, 
Νιυῆς ὁ θη. (Σ᾽ θηοίδίιπι οδὲ 
88] 16πὶ ὃ ὧν, Ιάἄδπ οοάοχ οἷπει 
γιπά, οπτς νμ]ραίωπι ἤ δῃ.- 
ἴ6 καί, αιοά ἀοϊοηάιπι βι:8- 
δογαὶ Ἠειηάοτγῇιιδ, δροὸ Ὠϊηο 
ἄἀ6]ονι: τἰάθπιαιθ οοὐΐοοθ8 ὦ- 
τα οἰΐδαι δίθγα ἢ: ὯΘ 
ἢος αυϊάθπι πι816. ι΄ γθοῖθ 
Ἰμάϊοαὲ {Π]1εἰοἢϊι8 ΘΟὨ ἔθ 
Ἰηἴγα 85. 31, εἰ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἢ 

4 - μὴ ἄνδρες, . 

3 Ψυϊβρο αἷ ἐρωτήσεις ἐπε- 
γερϑεῖσαι ἐ. γ. 
ιοά δγάεπλαπιμ, ἴὰ ποῖᾶ 

δά δηρ]ϊοδαι Ἰηϊογργθίδιϊ οσθπι 
ἐχοορμανιξ, αὐ ἀν᾽ ἐρωτήσεις 

ἔπεγ. Ἰοηρθ ᾿πορεϊδίπλιιπι δεῖ. 
Θὲ νἱχ ρίδϑθοιὰ, ΑἋ σζω]ο 
1016 γα 1116 ογὰῖ αυοὰ ο]ίπι 
Οοντιαγ ως οοτι]͵θοογδῖ, αἵ ἐρω»- 
τήσεσιν. Αἱ τη δος ᾳυϊάθαι 
νθγιπὶ οδῖ, Νπι ἐρώτησις δεῖ 
αοἴῖο ἱπέόνγτοβαπαϊΐ, τρβὰ γϑτοὸ 
Ῥγχοροσίεα γμασεείο δθιυι ἐπῖεγ. 
γοβαξαπι οδῖ ἐρώτημα 8. ἔρω- 
τώμενον. Ἰῖὰ δβοτὶρίογοε ορῖ- 
πι1.) 114 ΡΙ]αῖο πδίαιθ Ἰοσυϊῆμεν 
Ροηπϑηάμπι Ἰρίτιν τᾶ ἀθ]δοεῖδ 
1πἴογὰ, αὖ ἐρωτήσει 1. 6. αεείοπϑ 
ἐπέοτγοραπαῖϊ 8θὰ τοἰπεϊξασιαίο, 
αἴ νογῖ ΕἸοΐημα. ΖΟΖΡ. 

Οδγιϊϑδ᾽πηᾶθ διιθηἀδιίξοωξ δι:- 
οἴογιδ8 ἤθμὴς δοοθάϊξ οσοάϊοὶδ 
Ῥαγ. Ἐ, ἴῃ 4ιὸ ἐρωτήσεοι εδοτῖ- 
Ῥίιιπι 6 οογγθοϊϊοῃθ. ἴω οοὰ, 
διυῖθπι Ἑ εἰ πὸῖ6 νοςῖθ ἐρωτή- 
σεις Ἰιι16Γ18 δ ργδβοσιρίυαι δσιν- 

4 Ἦ9᾽ οὖν Ἰϊο να]οῖ ἂρ᾽ οὖν 
οὔ --- ΠΟΤΙΤΙ6 ἐρίων; ἀθ υο 
τιδι νά. Ηρ πα, δὰ Ογδῖν]. 12. 
Τμοδοι. 137. Ῥγοῖδρ. 27. δὲ πο- 
δίγδπι Ὡοῖΐδηι δά Ομδγηι. 15. 

5. Ὑιπά, οἱ ὕϑη. Σ. Καὶ γὰρ 
ἐγὼ, ὦ Μ., τὰ μέν γε ἄλλα, 

6. (οηξοτδίυν Οοτᾷ. Ῥ. 527. 
Ἁ. (καὶ οὐδέν γ᾽ ἂν ϑαυ 
ἤν, υιτἱ ΟΣ δ᾽ π}}}} δοογδῖϊα ὅτ- 

βάεη- 
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τίους ἄν εἶμεν καὶ ἀνδρικώτεροι καὶ ἧττον ἀργοὶ, ἢ εἰ 
οἰοίμεθα, ἃ μὴ ἐπιςάμεθα, μηδὲ δυνατὸν εἶναι εὑρεῖν, μηδὲ. 
δεῖν ζητεῖν, περὶ τούτου πάνυ ἂν διαιιαχοίμην, εἰ οἵόάστε 
εἴην. καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ. ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο μέν γε δοκεῖς. 
μοε εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν ὅτι ζητητέον περὲ 22 
οὗ μή τις οἷδεν, ἐπιχειρήσωμεν κοινῇ ζητεῖν, τί ποτ᾽ ἐςὶν 
ἀρετή; ΜΕΗ͂Ν. Πάνυ μὲν οὖν. οὐ μέντοι, αὖ Σώκρατες, 
ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐκεῖνο ἄν ἥδιστα, ὅπερ ἠρόμην τοπρῶτον, καὶ 
σχεψαίμην καὶ ἀκούσαιμι" πότερον ὡς διδακτῷ ὄντε αὐτῷ 
δεῖ ἐπεχεερεῖν ᾿, ἢ ὡς φύσει, ἢ ὡς τίνι ποτὲ τρόπῳ παρα-- 
γιγνομέγης τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀρετῆς. ΣΏ. ᾿Α4λλ᾽ εἰ μὲν, 
ἐγὼ ἦρχον, εὖ ἹΜένων, μὴ μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ 
ἄν ἐσκεψάμεθα πρύτερον, εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν ἡ 
ἀρετὴ, πρὶν διτι ἐστὶ πρῶτον ἐζητήσαμεν αὐτά 2. ἐπειδὴ δὲ 
σὺ σαυτοῦ μὲν οὐδ᾽ ἐπιχειρεῖς ἄρχειν, ἵγα δὴ ἐλεύθερος ἧς, 
ἐμοὺ δὲ ἐπιχειρεῖς τε ἄρχειν καὶ ἄρχεις, συγχωρήσομαί σοι" 
τί γὰρ χρὴ ποιεῖν; ἔοικεν οὖν σκεπτέον εἶναι,. ποῖόν τί ἔστιν, 
ὃ μήπω ἴσμεν, διτι ἐστίν. εἰ μή τι οὖν ἀλλὰ σμικρόν γέ ς, 

βάθηιδ δρρᾶγϑαῖ, ᾿ἰΐο εἰἰδπι Ὡξϊνυβ ροδὲ ἀδίϊνιιπι 1111π 9 
ἔἔηπιρι; τηλχῖπιθ οαἰο βηξωτη 1]- 
ἸΙυὰ 6666. αιιοά ῥῬζο οὐογίο ἀδγθ 
πΟΪ, ἔοτίδϑδῖθ οἵδ ρδ11Πὶ 
ἀναμνήσεως νοσδΡυ]ιπι, 4ιιᾶ- 
ἴδηαι Βυ16 αυοαιθ οἵ ἴθπ,- 
Ροτίς δὲ ρϑίβοῃὰθ ποῖϊο ἴη- 
6Θδῖ: 1216 διιίοαιἪι, 861,811Π1 

1.5 ἀοοϊγίηδθ Σῃϊου σθαι. Ἦ 
ΘΟΗΖΕΙΕΑΚΙ͂. 

7 8)ς ορἕϊπι, υ]ρὸ εἴημεν: 
41: ἦμεν. Μοχ δυΐδιι νι]ρᾶ- 
ἴμται οἰόμεϑα ἰδηθηξς ΟἸατῖκ.. 
οἱ αϊ., υἱ ΒΡ ἃτθδῖ αιιδηι 
Ράτυπι 15 Ῥ1ι811118 ο᾽ πϑπιοαξ 
γ61 ογρῖϊηινδ οοἀὐά. {Ἰριυθη- 
ἄυπη 511. Τοηρσθ Ρ]υγῖ πιὶ οὐοί- 
μεϑα. 

1 γρη, Σ᾽ οὐ δεῖ: σο- 

τὰ Ῥατῖβ. Ε μαρεῖ δεῖ χαὲ 
ἐπ.: ατ6 5ιιπῖὶ ποϊδηδεα αιιο- 
Ὠΐᾶπι Ἰπιραάπιιπι αὐ1ὰ θ8ῖ σογ- 
16 ἰῇ Ργοχίπιῖ8δ ἤ ὡς --- ἀρε- 
τῆς. ΑὩΔΟΟ] 118 Θτὶπι 6δξ 56- 

Ζιθηιϊ δὶ τερϑίδβ 118, ἢ ὡς τέγνε 
ποτὲ τρόπῳ παραγιγνομένης τῆς 
ἀρετῆς δεῖ ἐπιχειρεῖν αὐτῷ, ἀτ- 
δἰηρυΐ νἱἀθδηίιν μᾶθο αὐτῷ οὲ 
εἰρετῆς αυὰθ ᾿δίλθῃ 146π ϑυπῖ, 
δοά νοόγῦρο ἐπιχειρεῖν π0}}1ἃ 
ἡμληι οἸἵσι ρυϊαῦδηι ἐποϑὲ αἱ ξ- 
ομ]ῖδ8: αρϑγοαϊ Θηὶϊπι δὶρηϊ» 

βοδῖ, Ὥθαυο δά δάϊρδβοϑῃάδηι 
νἰτιυθτλ δρθοίδϊ, δοὰ δὰ :ῃ.- 
φαϊγοπιάμπι 1. ὁἅπι, ἄθᾳυθ οἃ 
Ἰδρυϊδπάμηι. 

8. δὶς Βθ. ὁχ ορῖ. δὲ ρ]υτ, 
υ]ρο αὐτὸ ἐζητ. Αὐτὸ πο ποῖ 
δβροοϊδξ δὰ Γεπὶ 'ρδδπι, 4ι86 
Ἦτο οϑὲ νἱγῖιιδ : πος ΘΗΪΠΔ δῖα 
ταπῖυπι τϑοῖθ ργοοθάθγθι, βξ 
ἀδ ἃ]10 χφυορίδηπι δά τἱγίιιΐθπι 
Βρθοϊδηϊθ, φιΐέα “ἰδ, αυδοιῖ 
7ιι85158ὁ8ὲ Νίεηο : δορὰ αὐτό 5ρΡ6- 
οἴδὲ »ν»ἡπιαγίαπι ἀθ τ δϊϊαιᾶ 
μα σεείοπισπι ̓  φοδηΐϊθασυδπι 3]- 
μὰ Ἰρδυπι, φᾷ εἰς νἱεῖιβ 
τη ἀαρανθεϊῖπλιδ.᾽" “ 

35. κἷ 
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μοι τῆς ἀρχῆς χάλασον δ᾽ 'καὶ συγχώρησον, ἐξ ὑποϑέσεως 
αὐτὸ σκοπεῖσθαι, εἴτε διδακτόν ἐςιν, εἴτε ὁπωσοῦν. λέγω δὲ 
τὸ ἐξ ὑποθέσεως ὧδε, ὥσπερ οἱ γεωμέτραι πολλάχις σκο- 
ποῦνται, ἐπειδάν τις ἔρηται αὐτοὺς, οἷον περὶ χωρίου, εἶ 
οἷόντε ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ χωρίον τρίγωνον ἔντα-- ». ᾿ 
θῆναι 5 εἴποι ἄν τις, ὅτι οὔπω οἶδα, εἰ ἔξε τοῦτο τοιοῦτον" 
ἀλλ᾽ ὥσπερ μέν τινα ὑπόθεσιν προὔργου οἶμαι ἔχειν πρὸς 

ἁ, τὸ πρᾶγμα τοιάνδε" εἰ μέν ἔςε τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, 
οἷον παρὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῦ γραμμὴν παρατείναντα ἔλ-- 
λείπειν τοιούτῳ χωρίῳ οἷον ἄν αὐτὸ τὸ παρατεταμένον ἢ ὁ, 
ἄλλο τι συμβαίνειν μοι δοκεῖ" καὶ ἄλλο αὖ, εἰ ἀδύνατόν 
ἐξι ταῦτα παθεῖν. ὑποθέμενος οὖν, ἐθέλω εἰπεῖν σοι τὸ 
συμβαῖνον περὶ τῆς ἐντάσεως αὐτοῦ εἰς τὸν κύκλον, εἴτε 

“ὁ ἀδύνατον, εἴτε μή. οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς ἡμεῖς, ἐπειδὴ 
οὐκ ἴσμεν οὔϑ᾽ διτι ἐξὶν, οὔϑ᾽ ὁποῖόν τι, ὑποθέμενοι αὐτὸ, 
σχοπῶμεν, εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτόν ἐςιν ᾿, ὧδε λέ- 

5. χὶ μή τι ἀλλὰ --- ξοτηνυ]α 
οδὶ εδἹ]ρίιοα, οὐ] ὉΏ ΟΠ 
ΘχθηΡ πὶ Ροδιιῖ Ἡοορονθηι8 

ἴοπῖ8 δρυὰ Ἠδριηδ, δά ΤΉε- 
δαοῖ. 76. 

6 ψιάοδηί, αιᾶθ δά μιῆς μος ἐχ Ἀβρ. 6. Ρ. 509. ο, μη- 
ϑαμῶς γε παύσῃ εἰ μή τι ἀλλὰ 
τὴ» περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα 
αὖ διεξιών: υδὶ εἰ μή τι ἀλλὰ 
Ὠ181] οδὲ Ὡ161 σαζέσπι, βοᾷ 4}1:- 
αιιδηῖο ἔογέϊιιδ υλτα γοῦν: δὰ 
νογθυι, “ἡ πἰλίέ (ἀ6 εετογί), 
ἦδος ἐαπιότι. Δ οἴλδπι πος 
ἴοοο ορδγοδβῖιιβ ἤδθο δχρ]θᾶδ 
ὅπ ἤπησ δ6ηδιπλ: μοϑὲ ἐρίξμγ' 
Ῥθεειδι18 ἡ ἴῃ 0 ̓πιρογῖο, 716- 
46 φιμίοηιαγε 446 60 τηῖ! γϑ- 
πὶτλ6, αὐ ἔγθηδ ἰδπιθῃ μᾶι]ι- 
Ἰυπι ἑαχαῖο,"» 

4 Οταῖϊο δηδοοϊεῖμα. Νι- 
ἂν} οηῖαι δϑαυϊλῖαγ αμοῦ 6 νον- 
Βο σκοποῦνται Ῥοηάοαῖ; 5θὰ 
φῬοδὲ νερὰ, ἐπειδάν τις ἔρη- 
ται --- ἐνταϑῆναι. ἢ186 ἰδηίιλιι 
80 ἈΡΡΙΙοδῖ δϑίο Ῥὸγ εἶπον 
ὧν τις, πδαυθ σϑά! δὰ βιιρ9- 
τῖιιδ σχοποῦνται: 4υοα ᾿Δπιθῃ 
'ποη 1460 ρῬγὸ δΡβο]υῖο δδὶ Πᾶ- 
Ὀοπάιιπι : 41 τδίϊομ ἢ 6644. 
δου ρίιιπι οδδϑὲ, εἴποι γὰρ ἀν 
τις. Οοπέ. 5ϊπ)}}1ἃ ἐχ μδιι Ρ]ὰἃ- 

Ἰοοιιπλ ἀπο: 1ππ ἀτϊοῖδ δυῖ 
1 ἔχοιγδι 1], 

1 διγινιδ δογι δοπάμπι σδη- 
δεῖ εἴτε μὴ διδ. ἐφ δἴουῖ ρδυ]ο 
δΔηῖθ εἴτε ἀδύνατον εἴτε μή. 
Ὠιδέδειιηι ἰδθῦρθὴ ὅτιο ἤδος 
θη δία 60 αιοά ἴῃ ῬΙΓΊΟΥΙ 
εἴτε οβδῖ σοηαιϊο!οΏΔ]9: ἐθέλω 
σοι εἰπεῖν τὸ συμβαῖνον, εἶτε 
ἀδύνατον, εἴτε μὴ 453.. ἐςὶ, ταῦ-- 
τα παϑεῖν). 1αϊ, εἰνό --- σἶσε: 
δ. Βοος δυΐδηι εἶτα δὶ οὔ] χυθ 
ληϊογγορδίνιιπι: σχοπῶμεν, εἴτε 
ἐδακτὸν εἴτε οὐ διδακτόν ἸΔῖ. 

μέγωπι -- απ. ἴδιαι ἴῃ Ἦδς 
υοαιθ ρΡᾶγιουϊάγυπι εἰ εἰ εἴτε 
δ:ρη1Ποδίϊοηθ 8118 886 μῆς 
ΤῊ1ΠῚ Ἐχθῃ}]ᾶ οχ δἰϊϊοα ργορᾶ 
διισσιγγηῖ ὨΜ}184 Ὡδὶ 30) 61ι:- 
δ5 τ11ά6πὶ Ἰορδίυν μή, υἱ 6- 
Σοδῖἢ, ἀθ ἈΠοά, 1,0. Ρ. 193, 
41. σκοπεῖτε, εἶτ᾽ ὀρθῶς ἐγὼ 
λογίζομαι ταῦτ᾽. εἴτε καὶ μή. 
δοὰ πορ δΌΠοεγογο ἰδπίθη ἂἢ 
τηϊοχγοβαίξοηθ οδ]ίχυὰ ἔοι- 

πιᾶτα 
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γοντεφ" δὲ ποῖόν τί ὄξι τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ὄντων ἀρετὴ, 
διδακτὸν ἄν εἴη, ἢ οὐ διδακτόν; πρῶτον μὲν, εἰ ἔξιν ἀλ- 
λοῖον ἢ οἷον ἐπιςήμη, ἄρα διδακτὸν ἢ οὔ, ἢ, ὃ νῦν δὴ ἐλέ- 
γομεν, ἀναμνηςόν ὅ ; διαφερέτω δὲ μηδὲν ἡμῖν, ὁποτέρῳ ἄν ὃ. 
τῷ ὀνόματι χρώμεθα. ἀλλ᾽ ἀρα διδακτόν; ἢ τοῦτό γε παντὶ 
δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἄλλο διδάσκεται ἄνϑρωπος ἢ ἐπιςήμην; 
ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ΄. Εἰ δέ γ᾽ ἐςὶν ἐπιςήμη τις ἡ 
ἀρετὴ, δῆλον ὅτι διδακτὸν ἄν εἴη. ΜΕΝ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεθα, ὅτι τοιοῦδε μὲν 
ὄντος, διδακτὺν, τοιοῦδε δ᾽ οὔ δ. ΜΕΝ. Πών γε. ΣΙ. 
Τὸ δὴ " μετὰ τοῦτο, ὦ; ἔοικε, δεῖ σκέψασθαι, πότερόν ε. 
ἔστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ, ἢ ἀλλοῖον ἐπιστήμη;. ΜῈΝ. ἼἜμοι- 
γε δοκεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σκεπτέον εἶναι. ΣΏ, Τί δαὶ δή: 
ἄλλο τι ἢ ἀγαθὸν αὐτὸ φαμὲν εἶναι τὴν ἀρετήν ὃ ; καὶ αὕ-- 

πῖᾶτεὶ οὖ απο {169 Π0]110 88 ἴωπι 
6χ 6δο αιοὰ υἱείυδηυθ Ἰηϊοδτ- 
χορϑῃάὶ γδιίοηῖβ ἰδηίδ θϑῖ 60- 
δῖα, μὲ οΟὈ]χια πδιὰ τᾶσο 

τιϑάθ αυΐρι ἀϊτεοῖα ρῥδγί!- 
οὐ]:6 ξοεγπιίδαιθ ἴδ, 4υδ- 
165 δυηὶ τίς, ἄρα, οἱ 18 οαεῖθ 
Ὡορδιϊοϑθπὶ ον δά)ιηραὶ: υἱ 
εἰδῖῖηι ἰπξο [ι)ὰδ αἸΔ]οδὶ : 
Ἔχεις εἰπεῖν, ἄρα διδακτὸν ἡ 
ἀρετὴ ἢ οὐ διδακτόν; ἰθπι οχ 
μδ Ἠοπιοτῖ, 41 πο πιοάο 
δαϑρίυβ ἀυρῖοχ ἤ (οὐ π1}}}ἃ 
ΔΌ εἴτε αϊνοιδιίδ8) 1τἰὰ ΘΟὩ- 
δἰγαῖῖ, ὄφρα ἴδωμαι, ἢ -- Ἰὲ 
καὶὲὸ οὔκ: 804 86πη16] θἰἴδπὶ (]]. 

. 349.) ποκῖγο δ1π|1Π1᾿πιιιπὶ ἢᾶἃ- 
δὲ, Τνώμεναι εἴτε ἡρεῦδος ὑπό- 

σχεσις ἠὲ καὶ οὐκί. Ἐτιηὶ δἐῖδηι 
αὰξ τοι δΌδοὶνὶ ρυΐϊϑηϊ 60 
υοά οὐ διδακτόν υπᾶπὶ ποῖϊο- 
πθαὶ δὲ ναο]υῖϊ υὑπιπὶ νϑγθιπὶ 
οσοπείξιυδι; οὐι8 ἴδπχθῃ ΓΤοὶ 
Θχϑίρ]δ αιι8ὸ ροϑυ Ηδγπιδη- 
δ δὰ Υ᾽ρ. ἢ. 309. τυρὶ 
ᾳυϊάθηι Πομ δαιϊδέλοϊιηῖ; οἵ 
νἱἀθ αιδὸ ἀϊχὶ ᾿π Οτδγαμπι. β. 
λἀλδ (135.)}) ΟΡ 5, 3. 

Μοχ ποῖον ἐχ ορῖ. οοὐᾷ, 
ουπὶ ΒΘ. Ῥοϑυὶ Ῥίο ὑποῖον, 
᾿συοπῖαπι υὉΣ υἱγηαυθ τϑοῖθ 

ἰοϊῖων {νἱά. διιρτα δὰ 7.) ϑ018 
σοάϊτουπι ναοὶ διυιοϊουιἴδδ. 

5 Ολνο ιτῖα μᾶθο, ρα -- 
ἢ -᾿ ἢ τον αἱ δίηρυδ δ᾽ηρι]ῖ 
Σοϑροῃάθῃι χη ρ88 : ροβίθσγιυδ 
Θηϊπιὶ ἤ βροοϊδὲ δὰ δβοϊδηι νο- 
σ6 πὶ διδακτόν. 808 αι δθπιο- 
ἴυπι Θβῖ, 1216 1:βἷδ, ἄρα διδαχτὸν 
ἢ οὔ, αιϊτγιπιαληίωτ. 

5. 8:5. Β6. οΧχ ορίϊηνῖδ δὲ 
Ῥ᾽υτπιῖ6. Ὑαυϊρο τοιοῦδε μὲν --- 
μὴ τοιοῦδε δ᾽ οὔ ϑδθάμϊ]ο πὰ 
Ῥιοχίπιβ Πυοαιθ σᾶνοσγο νἱ- 
ἀθῖιν Ρ]αὶο πὸ ἀϊδισηρυδιὶ 1" 
ἴος ἐπιςήμην εἰ οὐκ ἐπιςήμην» 
οὐἦι8 Ἰοσο φῬοηὶξ ἀλλοῖον ἐπι- 
ςήμης. Ἰῖδχυιιθ Πῖσ διϊδπι 0 Π 
ἀϊοῖς μὴ τοιοῦδε, 804 »ῖ6 τοι- 
οὔδε, υἱ δρθοῖθ8. Ῥοβεῖένδθ πο- 
ἸΟΏΙΒ δούνϑίι 10. υΐγζοσμθ. 

4 Μα]οθδὶ δίγωνῖιβ Τὸ δὲ --- 
νὰ] Τὺ δὲ δὴ --ν ΟὟ γγᾶθοθ- 

δά νο- 
οὐἷὰ δέ ᾿ς τϑοϊϊυδ 1π16111ρῖ- 
αν, ΔΙογὰ δή, απ, ἰτδβιτυιι 
Ῥιδορθηΐο δέβοδοϊογθῃ. 

δ χὴν ἀρετήν δχρ] οδηάΐ οδι:- 
8ἃ δα᾽δοΐιπι 681: ὯΘ αυ.1]8 6]1- 
τοϊηληάμπι ἔογίθ σθηβϑδὲ.. ϑῖς 
ΑἸοῖΡ. 1. 18. ἃ. πρὸς ταῦτα ---» 
τὸ δίκαιον. 

6 (οὐά. 
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τή ἥ ὑπόθεσις μένει ἡμῖν, ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ 
ἁ. μὲν οὖν. ΣΏΩ. Οὐκοῦν εἰ μέν τί ἐστιν ἀγαϑὸν καὶ ἄλλο χω- 

ριζόμενον ἐπιστήμης, τάχ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ οὐκ ἐπιστήμη τις" 
εἰ δὲ μηδέν ἔστιν ἀγαθὸν ὃ οὐκ ἐπιστήμη περιέχει, ἐπιστήμην 
ἄν τιν᾽ αὐτὸ ὑποπτεύοντες εἶναι ὁ, ὀρθῶς ὑποπτεύοιμεν; 
ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ, Καὶ μὴν ἀρετῇ γ᾽ ἐσμὲν ἀγα- 
ϑοί; ΜΕΝ. Ναί, ΣΩ. Εἰ δὲ ἀγαϑοὶ, ὠφέλιμοι. πάντα 
γὰρ τἀγαϑὰ ὠφέλιμα 7. οὐχί; ΜΕΝ. Ναί... ΣΙΏ. Καὶ ἡ 
ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστι. ΜΕΙ͂Ν. ᾿Ανάγκη ἐκ τῶν ὥὦμολο- 

24 γημένων. ΣΏΩ. Σκεψώμεϑα δὴ, καϑ᾽ ἕκαστον ἀναλαμβά- 
γοντες, ποῖά ἐστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. ὑγίεια, φαμὲν, καὶ ἰσχὺς, 
καὶ κάλλος, καὶ πλοῦτος δή " ταῦτα λέγομεν καὶ τὰ τοι- 
αὔτα, ὠφέλιμα. οὐχί; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Ταντὰ δὲ “ “ταῦ- ν. 88 
τα φαμὲν ἐνίοτε καὶ βλάπτειν. ἢ σὺ ἄλλως φὴς ἢ οὕτως; 

ν.ὍἍῈΕΝ. Οὔκ' ἀλλ᾽ οὕτως. ΣΩ. Σκόπει δὴ, ὅταν τί ἕκά- 
στου τούτων ἡγῆται,. ὠφελεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅταν τί, βλάπτει. 
ἄρ᾽ οὐχ ὅταν μὲν ὀρϑὴ χρῆσις, ὠφελεῖ, ὅταν δὲ μὴ. βλά- 
πτει; ΜΕΝ. ΤΙάνυ γε. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ τὰ κατὰ τὴν 
ψυχὴν σκεψώμεθα. σωφροσύνην τι καλεῖς, καὶ δικαιοσύνην, 
καὶ ἀνδρίαν, καὶ εὐμαϑίαν, καὶ μνήμην, καὶ μεγαλοπρέπειαν, 

ο. καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. "Ἔγωγε. Σ,Ώ. Σκύπει δή, 
τούτων ἅττα σου δοκεῖ μὴ ἐπιστήμη εἶναι, ἀλλ᾽ ἄλλο ἐπι- 
στήμης, ἢ οὐχὶ ποτὲ μὲν βλάπτει, ποτὲ δὲ ὠφελεῖ 5; οἷον 
ἀνδρία, εἰ μὴ ἔστι φρόνησις ἡ ἀνδρία, ἀλλ᾽ οἷον ϑάῤῥος τι, 
οὐχὶ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ ϑαῤῥῇ ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν 

ἁ, δὲ σὺν νῷ, ὠφελεῖται; ΕΝ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σω- 
φροσύνη ὡσαύτως, καὶ εὐμαϑία, μετὰ μὲν νοῦ καὶ μανϑα- 
γόμενα καὶ καταρτυύμενα, ὠφέμμα, ἄνευ δὲ νοῦ, βλαβερά; 
ΜΕΝ. Πάνυ σφόδρα. ΣιΏ. Οὐκοῦν συλλήβδην πάντα τὰ 
τῆς ψυχῆς ἐπιχειρήματα καὶ καρτερήματα, ἡγουμένης μὲν 

6 (οάά, οπιῃθ8 ργδοῖοσ θη, 
Ξ ὧν τὶ αὐτὸ ὕποπτ. ε. Νο- 
406 τοααϊάϊε ΕἸοῖηιι6 Ῥγοῃο- 
ἸΏ τινά. 

Ἴ ΟἸασῖς." πάντα γὰρ ἀγαϑὰ 
ὦφ. αι. τὰ γὰρ ἄγ. ὠφ. 

γΙά. 1πά, δή. 

8. δὶς μγὰ νυϊᾷ. δή δογῖρδι 
6 Οομ2]. 

3. Θοιϊρθϑηάιιπι δἰ οὐχὲ -- ὡ- 
φελεῖ πο Ἰπιογγοραῖ! ἢ 8 πο- 
(ἃ. Νυδαιδαὶ Θηῖπὶ 1π Ἰπῖοτ- 
τοβαϊϊοηθ δηΐθ οὐκ ἔωνθῃδδδ 
ἧ. ΠΕΙΝΌ. Ἑ εοἀ, Απιθε. 
ὁποίδίυπι δὲ ἤ. ΜΙΒΙῚ ρᾶτγι- 
οὐἱα νι άοίιν ορίϊπιθ οπη!. 

{ ΒὲᾶΑ.- 
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φοογήσεως, εἷς εὐδαιμονίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης δ᾽, εἰς τοὐ- 
γαντίον; ΜΕΝ. Ἔοικεν. Σ,Ώ. Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν τὴ ὁ. 
ψυχῇ τί ἔστι, καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ὠφελέμῳ εἶναι, φρόνησιν 
αὐτὸ δεῖ εἶναι" ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, αὐτὰ 
μὲν καϑ᾽ αὑτὰ οὔτε ὠφέλιμα οὔτε βλαβερά ἐστι, προσγενο-- 
μένης δὲ φοονήσεως ἢ ἀφροσύνης βλαβερά τε καὶ ὠφέλιμα 
γίγνεται. κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον, ὠφέλεμόν γε οὖσαν 
τὴν ἀρετὴν, φρόνησιν δεῖ τιν᾽ εἶναι. ΜῈΝ. Ἔμοιγε δο- 
κεῖ, ΣΏ. Καὶ μὲν δὴ καὶ τάλλα, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 25 
πλοῦτόν τε καὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὲ μὲν ἀγαϑὰ, τοτὲ δὲ 
βλαβερὰ εἶναι, ἀρ᾽ οὐχ ὥσπερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ ἡ φρόνη- 
σις ἡγουμένη ὠφέλιμα τὰ τῆς ψυχῆς ἐποίει, ἡ δὲ ἀφροσύ- 
γη βλαβερὰ, οὕτως αὖ καὶ τούτοις ἡ ψυχὴ ὀρϑῷῶς μὲν χρω- 
μένη καὶ ἡγουμένη ὠφέλιμα αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρϑῶς δὲ βλα- 
βερά 1; ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΩ. ᾿Ορϑῶς δέ γε ἥ ἔμφρων 
ἡγεῖται, ἡμαρτημένως δ᾽ ἡ ἄφρων; ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΙΏ. Οὐκοῦν οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔστι, τῷ ἀνθρώ-Ὁ. 
πῳ τὰ μὲν ἀλλα πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτῆσθαι, τὰ δὲ 

..39.τῆς Ψυχῆς αὐτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει ἀγαθὰ εἶναι. καὶ 
τούτῳ τῷ λύγῳ φρόνησις ἂν εἴη τὸ ὠφέλιμον. φαμὲν δὲ 
τὴν ἀρετὴν ὠφέλιμον εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ γε. Σ,. Φρό- 
γησιν ἢ ἄρα φαμὲν ἀρετὴν εἶναι, ἤτοι ξύμπασαν, ἢ μέρος 
τι. ὍἍἭΕΝ. 4Δοκεῖ μοι καλῶς λέγεσθαι, ὦ Σώκρατες, τὰ λε- 
γόμενα. ΣΏ. Οὐκοῦν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ ἄν εἶεν φύσει ς. 
οὗ ἀγαϑοὲὶ ἀγαϑοί". ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ. ΣΦ. Καὶ γὰρ ἂν 

41 Ἐ,Δ515 βἰσιιοῖιισδθ ἤάθο οϑῖ: 
Καὶ μὲν δὴ καὶ τἄλλα --- ἀρ᾽ 
οὐχ ψυχὴ; ὀρθῶς μὲν χρωμέ- 

αὑτοῖς, ὠφέλιμα ποιεῖ. 8568 
οὗ Ἰηδογία Βᾶθο, ὥσπερ τῇ ἄλ- 
λη ψυχῇ (νυ. [πά. ἄλλος) ἢ φρύ- 

ἰς ἡγουμένη --- ἐποίει, ῬΙῸ 
αὑτοῖς πϑοορδδδᾶγιαπι ἔδοϊιπι ογδῖ 
καὶ τούτοις: 4ᾶγθ πιὸχ 1π86- 
χῖιυς αὐτά. ΠΙυὰ εοἰϊαπι οὉ- 
δοῖνα, νοῦρᾶ ᾶθο πλοῦτόν τὲ 
καὶ τὰ τοιαῦτα, 480 ᾿ηβογίᾶ 
διιηὶ δά ΟΧΡ] Ἰοδη ἃ ῬΙΟΏΟΠΙ- 
τᾶ ταάλλαὰα ἃ -- Ῥδυΐϊο ὩΘ6]1- 
ἤϑαθυε οΟΠ οοδῖᾶ 6580 1Ὡἴὸγῦ 
λέγομεν οἱ νετρὰ ἱπάθ Ῥβθῃ- 
ἀθηέια. Ἰϑηΐσυθ πιοῃθηᾶϊ 
δυηῖ Ἐζοῆδθθ, ῬΓῸ ΡΓΘΔΘΘΘΩΙΣ 

ποιεῖ υϑυγρᾶῖιπι 688Φ ἱπιρέ. 
ἐποίει, χιιο τϑβρίοιυς θχρο- 
1110 πιοάο ἔδοϊδ 46 φρονήσει: 
1618: ποιεῖς ὡς ἐλέγομεν. 
ὙΗ δ. 838. . 6. 79} Ὁ 

3 Καὶ φρόνησιν Νιηὰ, οἰ 6η. 
Σ. Βδη6. ᾿ 

8. ϑιγινῖυβ (0114118 ]οοΐδ, 
πιοχ 26. ἃ. οἱ Ρεοῖασ. ὅ. 49. 
Ροβὲ ἀγαϑοί ἰἴθγιπι 1ΏΒΘΓῚ 7}118- 
δὶ: ἀγαθοί. Ουοάὰ πιδπιν!β 
ΘΟ Ὡϑοθϑβυίυπι (ν. 8. 40. ἀ.) 
ΓΘ ρΡοηδηάμπι ἰδηθη ἀιιχὶ 1η- 
νοηΐμπι ἤσσ τη ΕἾοχσ. Χ. 

4 Οο18]. 
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που καὶ τόδ᾽ ἦν. εἰ φύσει οἱ ἀγαθοὶ ἐγίγνοντο, ἦσάν που 
ἂν ἡμῖν, οἱ ἐγίγνωσκον τῶν νέων τοὺς ἀγαθοὺς τὰς φυ- 
σεις 5" οὗς ἡμεῖς ἄν παραλαβόντες, ἐκείνων ἀποφηνάνγ-- 
τῶν, ἐφυλάττομεν ἄν ἐν ἀκροπόλει δ, κατασημηνάμενοι πο-- 
λὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον 5, ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς διέφϑει- 
ρεέν Ἴ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἡλικίαν, χρήσιμοι γίγνοιν- 
το ταῖς πόλεσι. ΜΕΝ. Εἰκός γέ τοι, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. 

26 ρ᾽ οὖν, ἐπειδὴ οὐ φύσει οἵ ἀγαϑοὶ ἀγαϑοὶ γίγνονται, ἄρα 
μαϑήσει; ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἤδη ἀναγκαῖον εἶναι" καὶ δῆλον 
(ὁ Σώκρατες, κατὰ τὴν ὑπόθεσιν, εἴπερ ἐπιςήμη ἐςὶν ἀρεεὴ, 
ὅτι διδακτόν ἐξιν. ΣΩ. Ἴσως νὴ Δία" ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ 
καλῶς ὡμολογήσαμεν ᾽. ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐδόκει μὲν ἄρτι 

4 Οὐοἱεῖ. τῇ φύσει. 

δ Βοροίζατη ὧν δΔηῖθ ἐν τθ- 
οθρὶ ο γιηά. οὲ Ὑεοηοῖῖδ, ΥὙ1α. 
πη, 1 ἀν. 

6 Ἐδλορθίδ ἈΠιθῖο δά τρόζοηι 
41 οκδῖ, υἱ Δ1101, 114 οἰϊδηὶ 
ΑἸ Θη189 ρΡϑοιμηᾶβ ΡυὉ] 88 οἱ 
Ῥγοιοδα αυδοαιθ 1 1{π6681- 
κὶ6 1ϑΘπ ] σι. 4186 1η δΔΟΙΟ- 
Ροὶ! ϑββϑηῖ, οἶδιι6:8 οἵ οδοίβηα- 
[18 ῬΟΓΙΙ5 ΔΒδΟΓνΔΗΩΙ, ά. 
Βοθοκῆ. διλαίδ, ἀ, Αἰἢ. 1], 
Ῥ- 202. 

ΤΑ οοπϊιποίϊοιο ἔνα Ῥ6Ώ- 
ἄοι Πὶςα ᾿πιρογέδοϊαπι διέφϑει- 
ρεν οὔ φιδϑοθάθῃβ Ἐυροίμε- 
ἔουσι, ἀθ 6οο ιοὰ οη 69ῖ, 
ἐπγροτδοϊμε ἐφυλάτεομεν. γ1α, 
ΠΝ Ἰκν 3. οαις, ἵνα ἐρὰ 

αν. οορον. ομαιΖ.}) Ρ. 
35]. 8. Τγ80 ἀθ Ἐγδϊοβίῃ. εδ: 
69 Ρ. 43. (Ά6161.,} δὲ 158᾽1 Τγ- 
]1οσ. Οὔ, ουπάθπλ υδιπὶ 1ἢ 
Ἀοεϊβῖο [πᾶϊο. ἀρ. Ἐοιπά. δὰ 
ΤΠοδοῖ. 48. Μιιίδιυνς δυῖθηι 
πἴς χυϊάθπι πιοᾶι8 πιοχ, Ρὸ- 
Ὠϊγ 9. γίγνοιντο οὗ ᾿πίθγοθο 
ὦδηϑ ἀφίκϑεντο. 

1 Ἐχοπερὶα ρδγίϊου]δθ μῆ: 
δοῆδὰ οὐνεηὶ! νοὶ {ϊπιοηαὶ 
εὐπὶ ἰπαϊοδίῖνος 6 Ῥγοδδγὶβ 
οασῖθ βδοειρίου"υδ, ὩΟΙΏ18᾽ ἀ6 
Ῥογέθοϊο δῆθοσγιηϊτις δῦ ἤοοβο- 

νθῆο, αι ἴὼ Οτδσλῃ, 
(ξ. 520. ΟΡ. 5,), 4111}8. Ουδ- 
τ6 ἴα οἰΐδηι, ἔογίδββθθ Δ]: 019 
τοροηθηάυπι 2] ἐδιηρυς μΡυ- 
1οῖ, πιᾶχίθ οὶ δᾶδρῖι8 οὐ- 
οὐτγᾶῖ ἴῃ δα δϑηϊθηῖᾷ ὦμο- 
λογήκαμεν (νἀ, ἰηξν, 88. 40. 
Θῖ..). Δρίϊι8 ἴἄπιθῃ Βῖς νἱ- 
ἀδίυνς δουιδῖυπλ ἴῃ ΧΘ ργδδῖθ- 
τα αυϊάθπι, 864 789 ποῖ 
Ἄγηιϊδ πιδηθδῖ, Ἰπαάϊοδίῖνμϑ δυ- 
ἴθπι 10 141} Ἰοχιιθηαι ἔοτγπιδ, 
οοπῖγα πδίυταπι σΘΟὨδίγυ ΟἿ ΟἿ ἷδ 
Ῥο μή νεοϊιῖ ἴηνῖδ ἱσγορῖξ 
ξτπαπιδιςα, 4υϊ4 οογίμπι 6δξ 
οαμΘη1), 114 6686, εἰ Ὦἢΐς 7υ- 
θαι, τυιαΐδ “6 σεαξείσθ. Οὐουξ, 
δου άθηΣ τδυπὶ 1 Ὀτδαδθῃῖξ 
φυοχυθ ποίδιμπι δὰ ΑἹἱς. 1]. 3. 
ὩὉῈ ἀἰδοσίθ δι δάάδξιυπι 
ψεγρυπὶ ὁρῷν. 
γιάεο ἤυης ΒΟΆΚοτο οἱ 5141]- 

Ὀδιιπιῖο ᾿πί οσγοβαϊξναπι Ὠῖς 68- 
86 Ῥδεϊίοιυ!απι μή: οἱμδ [8ἃ- 
ΔΘ} ι18118 Π.]1ὰ πὶ ἐχθιρ]ισα 
ον, ὉΌῚ φδυίιοι]δ 1116 νϑγδπὶ 
ληϊτούμοδλῖ Ἰοαχυθηι!δ δΘὨ 6η- 
τἰδπὶ: Ὧδπὶ Ππίο πιδηιϊοδῖο 80- 
ογδῖθθ αἱοῖ, 606 οεὲ Μεηοῆϑθαι 
τοῦτο οὗ καλῶς ὁμολογῆσαι. Νο.- 
4μ6, υἱ ἀϊοᾶπλ αυοα εθεῖϊο, 
δρίδ νἱἀθέυγ δυῖς Ιοορ Ὧ4δ[}ς 
Σπγγοβδίίο: ὯΪ8Σ ΟΧ ἔρεο μὴ 
οΑνο ΠΣ πδὲυι ασμοάἀδιαικοῦο 
ἀϊοδ5 ᾿ἴὸ αυὶ θπὶ μὴ Σπίθετο- 
ῥλάνυμ; 4080 βεζτο οδὲ 3181}. 
δι δορμίθηϊδ. 

5. Ὧο 
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καλῶς λέγεσθαι. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτι μόνον δέῃ 
αὐτὸ δοκεῖν καλῶς λέγεσθαι, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ 
ἔπειτα, εἰ μέλλει τι αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναι. ΜῈΝ. Τί οὖν δή; Ὁ. 
πρὸς τί βλέπων δυσχεραίνεις αὐτὸ, καὶ ἀπιςεῖς, μὴ οὐκ ἐπι- 
φήμη ἢ ἡ ἀρετή; ΣΩ, ᾿Εγώ σοι ἐρῶ, ὦ Μένων. τὸ μὲν 
γὰρ διδακτὸν αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπιςήμη ἐςὶν, οὐκ ἀγατίϑε- 
μαι μὴ οὐ καλῶς λέγεσθαι" ὅτι δ᾽ οὐκ ἔξιν ἐπιςήμη, σκέψαι, 
ἐᾶν σοι δοκῶ εἰκότως ἀπιξεῖν ἢ. τόδε γάρ μοι εἰπὲ, εἶ 
ἔξε διδαχτὸν ὁτιοῦν πρᾶγμα ἡ, μὴ μόνον ἀρετὴ, οὐκ ἀναγ- 
καῖον, αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαθητὰς εἶναι; ΜΕΝ. 
Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏΩ. Οὐκοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδά- ς. 
σκαλοιε μήτε μαϑηταὶ εἶεν ", καλῶς ἂν αὐτὸ εἰχάζοντες εἰ- 
χκάζοιμεν μὴ διδακτὸν ὁ εἶναι; ΜΕΝ. Ἔςι ταῦτα. ἀλλ᾽ 
ἀρετῆς διδάσχαλοι οὐ δοκοῦσί σοι εἶναε; ΣΏ. Πολλάκις 
γοῦν ζητῶν, εἴ τινὲς εἶεν αὐτῆς διδάσκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ 
δύναμαι εὑρεῖν. καίτοι μετὰ πολλῶν γε ζητῶ, καὶ τούτων 
μάλιςα οὗς 5 ἄν οἴωμαι ἐμπειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. 
καὐ δὴ καὶ νῦν, ὦ Μένων, εἰς καλὸν ἡμῖν ὃ “Ἄγυτος ὅδε 1 ἀ. 

Φ 

85 δ δοϑυπάδηϊα ρδᾶγιϊου- 
ἰδγυαι ΠΘρδηαΣ ἴῃ Ηἴ5, ἀπιστεῖς 
μὴ οὐκ ἢ ---, ἀνατίϑεμαι μὴ 
οὔ καλῶς λέγεσθαι, οἱ ὅτε οὐχ 
ἔστι» ἀπιστεῖν, ν. πὰ. τὼ. μή οἱ 
Εχο. ΧΙ. δὰ ᾿Ὠεοιιοδίβθωι Μ|ι- 
ἀϊδηδηι. 

.38. Οοἱεῖ. ὁτιοῦν τι, εἴη πο- 
παῖ θ πρᾶγμα. 

4 Ορίδίϊνιι5, ιιὸ ορδοσνδηῖ 
Ηοϊηάδοτγῆιιε δὲ δίγων!ιιδ, Ἀδὺ- 
8ΔθρῸ γτοϊδιξνιβ δῖ. Ἰπηρηιι, 
αυδηάο ἴδθο διμὶ θ0 δϑηδιὰ 

ὁ δὲ οὐπὶ ορῖ.: υἱ πῖς Ῥτὸ 
τενος μὴ --- εἶεν. ΟΕ. 1,γ8. 

Ρ. 814. ἀ. ὃ δέ γε αὐτὸ αὑτῷ 
ἀνόμοιον εἴη “--- ἀχολῇ γέ τῷ 
ἄλλῳ ὅμοιον γένοιτο. Οἴἶνᾶτηι. 
Ῥ.- 1171. μἰχίτ, καὶ ἀλὶο πᾶν οὗ 
σωφροσύνη οι. Ηἰρρ. πια]. 

Ῥ.-. 92:84. δ. ΔΑ ἄλλοϑι ὅπου 
τοῦτο σπουδάζοιτο. Ρ,δροάν. 

. 216. Ὁ. ὧν σπερμάτων» κή- 
το. ἴιοαι πῖς τηέγ. 8. 30. 

ὩὉΣ νἱάὰ, οί, οἱ οὗ, ποίλμι δὰ 
ΑΙ-ς. Ι, 7. (ἃ -- βου)" 

δ δοτίρδ)886 Ρ]ῖομοπι μηδὲ 
διδακτόν ῬτοΟΡΔΌ119 οὶ οχ 1]- 
1156 φιᾶθ Ἀδοῦῖθᾶπι 1δάδπι ἔδθγθ 
νουρῖδ γορϑῖ 18 ἐπῆγα 37. Ὁ. 

6 δῖς Β6. 6Χ οριὶϊηιῖ8 θὲ ρ]υξ. 
γυϊρο οἵους. 

1 ψυ]ραῖᾶ οτηηΐιπι ἔθγθ οο- 
ἀΐουπι, εἰς καλὸν ἡμῖν αὐτὸς 
ὅδε, οἴ πιοχ, αὐτὸς γὰρ ὅδε 
πρῶτον: 4.οὸ πἰτοαιθ ]Ιοοο 
διγινι8 ρεϊτΣ δυορῖθ ἴπ.- 
δθηϊο νἱἀϊδ ποπιθὴ ᾿ἄνγνυτος 
τοροπϑηάμπι 6686, (ὑὐνϊ οὐηλ 
ῬΓΙΟΓΙ ἴοοο πιογιβογδγὶ μιδϑεῖ- 
ἴδγϑπι (Ὠϊπιΐγαπι τὸ αὐτὸς ὅδε, 
αϑ8θ᾽ “1086 110 δὰ ο8 δθύπιο- 
Ὡς ΔΡ᾿Ι551Πι|18,᾽ 4}1 πιοχ ἀ6- 
Πηϊτθίων Ὡοπλῖη6) ἡ ΟρΡΊΙ πιο ἂζ- 
διιπιθηῖο δσὸ οοηξμίδίυδ δ1π|, 
οοάϊοθ ΕἸοΣ. χ. ἰοίμπι ]ο οι πὶ 
ἀδηὶθ 114, υἱ ἤμῆς 6β0 ΘΧ᾿ῖ- 
θυ:. (οηΐ. 46 οοῃξιδιοῦθ Ὡ0- 
πιϊηυπα αὐτός οἱ Ἄνυτος Βοΐδ- 
δοηδά, δὰ Νίδγειη. . δ8. οἷ 
ϑοδιαϑῖθσ 101, 1 1ηαϊοθ. 
ὅλ Δηγίμπι 6666 Ἰρδυπι 1]- 

Ιὰπὲ 
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παρεκαϑέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως. εἰχότως δ᾽ αὖ 
μεταδοῖμεν ἄν δ. ἄνυτος γὰρ δδὲ πρῶτον μέν ἔςι πατρὺς ν. 9ι 
πλουσίου τε καὶ σοφοῦ, ᾿Ανθεμίωνος: ὃς ἐγένετο πλούσιος 
οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οὐδὲ δόντος τινὸς, ὥσπερ ὁ νῦν 
ψεωςὲὶ εἰληφὼς τὰ Πολυκράτους χρήματα, ᾿Ισμηνίας ὁ Θη- 
βαῖος ", ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ σοφίᾳ κτεησάμενσς καὶ ἐπιμελείᾳ. 

ΙΔ Θοοκδῖιδ ρΡοδῖθα δοοιιβδῖο- 
Τοῦι, 40 ρο πυῃαιᾶπι ΟΡΊΠΟΣ 
ἀυλιιδίυπι οδῖ, Ναπι Ὠιορθ- 
Ὧ68 ἴ,.ἃ. 2. 63. ᾿λησιιᾶπι οδε- 
ἴμπι πος φοηῖϊ!, οζ΄ ΡΙυϊΔτοπυ8 
ζῃ Απιδίοσιο 17. 18. (Ρ. 762. ο. 
ἃ.) Ῥοϑῖ πδγγδίιυο]δπὶ αὐδῃ 
ἀδπιὶ ἀθ Αηγῖο, χιιθπι ἀϊδογὶθ 
Αι ποπιῖοηῖδ ἤ]λιπι Ὡοπιηδῖ, 
οἱ ΑΙεϊδ1446, 1:1 π|1 0 111885 1111118 
οὐπλὶ ϑοοτδὶθ δηρὶῖ, Αοοσαιϊξ 
Ὡῦσης δοΒμο] πὶ δά ΕἸ ΠΡ γο- 
Ὠθδπι. αιοα 6 ςοὐ. (]Δτκῖδηο 
οὐτάϊ: Οδἰδέοκάιβ ἴῃ 1 6οῖϊο- 
ὩΪΡ. ΡΙ]δίοι, Ρ. 109. ουὐυδαμθ 
τηϊἔἴιπι οδῖ ἢοο: Οὗτος ὃ .4- 
γυτος ᾿Ανϑεμίωνος ἦν υἱὸς ᾿48η- 
γαῖος γένος, ᾿Αλκιβιάδου ἐραςὴς 
πλούσιος ἐκ βυρσοδεψικῆς. ὅϑεν 
καὶ σχωπτόμενος ὑπὸ Σωχρά- 
τους διὰ τοῦτο ἔπεισε Ἰ]έλητον. 
ἀσεβείας γραφὴν δοῦναι κατὰ 
Σωκράτους. ΄ (ιιὰ ΟσΟοδΒ:0Ὼ6 
ἀιδοδηῖ δίι 1081, 6Χχ ορίϊηιῖ8 
ἀϊνθγδογαπι ]ρτογιιπὶι οοαά, 
ΣΏ856. ὨΟΩΙΘ οοχϑδίδγθ, ἔδβδπι 
8660 δογρίυτγαπι ρον] σδῖδηι, 
ου͵υ5 φυδητδῖθπι πλ γα ἃ ΠΗΠΓ 
Οὔ η 689 ΠΟΙ 18 Μέλιτος. [Ν14. 
οἱ Βεκκονρ δὰ Ἐπ Πυρῃσ, ῥ. 
351, 6. Υ. ;,. δὰ Αἴΐποη. 12. 
Ῥ. 551. ἴογ: 116π, όΡτοθ Αἀά, 
δὰ Ατἱβίορῃ. Ἀδηδδ (337. ν6- 
κυπι ἀθ Αηγΐο, υἱ γϑοῖθ 50}}}9]- 
ΘρΔΟθΓ. ἰοβι ΠΙΟΏ 18. ΣΣ}}2] 
οΟΡριιβ δβῖ, οὐπὶ 118 ΠΟ ΘΙΠὶ 
τοάιιοδὲ Ρ]ῖο, υἱ ἰδηῖυι ὩΟἢ 

ρ86 δ] }υπὶ 860 ἴῃ δΔηϊπι0 Πδ- 
Βογθ οϊοηιδίωγ, Οὐο 1]]υὰ 
Θξδι δρεοίδὲ συοά 1186 αι189 
ἀθ Αηγῖο δοοιδᾶϊοτο ]θρυῃ- 
ἴιγ Ἰὼ. Δροίορια ϑοογδῖα Χο- 
πορβοηῖθα 29. τῶν μεγίςων ὑπὸ 
τῆς πόλεως ἀξιούμενον, δϊτι1}11- 
τη ϑιηϊ ἤδθο 1 ποδῖσο [ο- 

εο, αἷροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ 
τὰς μεγίςας ἀρχάς. 1, ϑραῖυς 
ληΐοροῦ Αροϊοριᾶθ ]οοῦβ οὐ 
ποῖὰ ϑομποι θεῖ, :ΐθπι 6711- 
ἀτπ ποῖ δὰ Χορ. ρθε, Ί1, 2, 
38. υὉ1: οἴίδπι ἀθ δος Αῃγῖι 
οὐπὶ ϑοογδῖθ οο]]Ἱοαχυῖο. Αἀἀ6 
ἂἀθ ΡΥ.]ο δ᾽ οο ργοάσίδ 7μἀϊ- 
εοἰἴχυθ οσοττιρίίοηο Ὠϊοά. 13, 6ή, 
Ριμῖ, Οοεῖο]. 14. (Ρ. 220.). 

8 Ῥαγίϊουϊιπι αὖ οἴξοδαπε ζᾶ- 
᾿ ἴυβ τοροδιιθγᾶπι Οἱτπὶ δβοσῖρῖι- 

τᾶτπι σοἤά, ΟἸΔεῖς. οἱ δῖ, εξ.- 
κότως δ᾽ ἂν μεταδοῖμεν ὧν, σοη- 
ἔογθῃδ ἰηέγα Α]οῖΡ. Π. 8. χἄν 
εὔξαιντο ἄν: Ὠοπιορίη. Μιά, 36. 
οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς ὑπομείναιτ᾽ ἄν. 
Νυὴησ νόῦὸ πιοῃϊίιιϑ, ἔοοξ- 
τι ἀτηῖ8 βἷς ρῥδγίϊοερβ δοσῖς 
οοηῖγα δθηδβιιπι, ἡΠΠυἃ εἰκότως, 
τοβῖῖ! νοσθπὶ αὖ, {08 ἔγδη- 
δἰῖι8 ἢδὶ δα ταϊϊοιλθαι ΑἸ φυδῖΣ 
᾿υ}1ι86 μεταδόσεως δα)μπηρβθοη- 
ἀδη; 4. ἃ. πόφιρ “'πὸ ἐα- 
45 --. (Οὗ, ρεαι. δὰ Υιρθκ. 
Ὦ, 283. 

9 υο 8ιυηΐῖ Ζεηιδηιΐαθ, ἀθ 
4υϊριιβ οορ!ίᾶγθ δῖο δἰλχιιῖδ 
Βοϑοῖι, γοδοίλπιθη ἀϊδ βυθ- 
1. Αἴίογυσαι Ρ]δγομι8. τὴ8- 

8..}Π| 6866 τοἔογσὶ ΟἹ. 1023. 2. 
Δα τορθπὶ Ῥεγβαγυπι υὴ8ἃ οὐπε 
Ῥοϊοριάδ, οὐ)8 διιΐουϑ ἐδϑῖθ 
ιοάοτο 1110 ογαῖ, ὕοσιπε 
οοηδιἀθυδηῖ, αυᾶ Γδιΐοηο Ρο- 
Ἰορι 856 ἴμπι 1 ργδίϊδπι σϑρὶδ 
νοηοσδῖ, δρρᾶγεϊ Ϊἰδπιθηξδει 
ὨΟΏΩἶ δ) Ρᾶτγίθβ δθοιιηἀδδ 6ρ}8- 
86. ἢ6αι6 ογοάρησιιπι θεῖ ἴδηις 
τη δροϊΠοῖ8 θυ “0018 ἴπΠὩς οἱ» 
ται]δῖιπ, 6886. ΑἸΣι8 ἔπ 18- 
Τηθηΐἷδ8 6, δπι ΟἹ, 99, 3. 
1 λοθάδοιλουδ Οδάπιθδπι 16- 

Ὡθ6η- 
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" ὅπετα καὶ τὰ ἄλλα, οὐχ ὑπερήφανος δοκῶν εἶναι πολίτης, ὁ. 
᾽ οὐδὲ ὀγκώδης τε καὶ ἐπαχϑὴς, ἀλλὰ κόσμιος καὶ εὐζαλὴς 

ἀνήρ. ἔπειτα τοῦτον εὖ ἔθρεψε καὶ ἐπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ 
᾿Αϑηναίων τῷ πλήϑει. αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγί- 
ξας ἀρχάς. δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζητεῖν ἀρετῆς πέρι 
διδασχάλους 5, εἴτ᾽ εἰσὶν εἴτε μὴ, καὶ οἵτικες. 

᾿ Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ ἔάνυτε, συζήτησον ἐμοί τε καὶ τῷ σαυ- 2] 
τοῦ ξένῳ Μένωνι τῷδε περὶ τούτου τοῦ πράγματος τίνες 
ἄν εἶεν διδάσκαλοι. ὧδε δὲ σκέψαι. εἰ βουλοίμεϑα Μένωνα 

; 
' 

Ρ 
! 

Ι 
: 

ποιῖῖθυδ. ᾿Ἰδησπιδι ἀὰχ ῥδί- 
ἔπι πὶ ΟΡΡοβιΐϊδζυσι πηοσὶθ πλι]}- 
ἰδλῖυβ δεῖ, υἱ τοξοτ Χϑηορῆ. 
ΗΘ]1. 5, 2, 25. 26.ἁ. ἴδιαι δι"- 
ἄδπι Ἰάδηι Ὡδισδῖ δουιρῖου Ὁ, 
3, ὅς 1. ΟΣ πυπίθσο θογυηι 
ΤΒοθδγιπι, ΟοΥῃὶ οἱ Αὐρος 
ται Ῥυϊποΐρυπι ἔιυΐδεθ, ἰηῖθῦ " 
4005 60 ἸΘΙΡΟΥΘ, 4110 ΣΘπλὶ 11 
Αδὶᾶ Ῥγοϑρθύθ ροζεσοῖ Αρϑδὶ- 
δυ5, ά᾿ 6 ΠΣ δραγίδηϊ οοὐλ- 
χηονογθηξ, 1, ταϊθηῖα δυρϑηῖϊὲ 
ἀϊειτιθυοτιὶ Ὑλτγδυβίθβ, 1185 
ΒΆΡΒΘΙΩΙΒ δ. Θ650Υ, 
ἔδλοῖπι 6880 ὁροσγίοῖ ΟἹ. 96, 1, 
γε] 2: ϑοφιθ χϑἔθγθῃη δ Ἵθῃ- 
860 νογῦά Ρδϊοηιβ. οϊγογα- 
τ διιΐθι», ϑδπιιογιπι ΤΥ̓ΓΔΏΏ, 
ἀϊνι1δ5, Ὡ161. αυοα πιᾶρηορθ- 
19 τὴῖπι αὐυάδηι νἀ δίιτ, ΤῈΣ 
Ῥίονοσθειπι ἔοτὶθ Πῖς ποιϊ- 
πδοῖωτς, ἱῃ Αδἷδιλ Ῥοιβδιπιυπι 
ΤΩΪΏΟΣΘΙΣ, πῶϑ Ῥθοσηϊᾶπι ἢ]- 
ἴᾶπι 1π Οτγδθοῖδηι πιϊδὶὶ ΤΊ- 
τηγδιυιβῖθβ, ᾿Ἰσδ 818 185 οἱλπι ἔι:1856 
οτ6610116 εοῖ στϑρυϊδαιδ ἤηθπὶ 
ΤΥΓΔΏΗΙ, ϑδυπιαιθ ἔαία Ὡ] 16 γ1ο- 
τᾶ. ΘΟΗΔΕΙΒΕΗΙΜ. θυδη:- 
νῖς τορι ΔΡροηϊ Ρουθ }8 
1, τὰοῖὰ ἴὰπι ἰθροσῖβ :Ὡ΄ 
Οτδοοῖὰ εἰιῖ686 ν!ἀδδηΐωῦ : 1ὰ- 
ΤΏ οὐτπὶ ΐοῦ δ6Χχ ΠΟΥΙΪΏΘΒ 
(ἴος δηΐπι ᾿σϑοθηδεῖ ΧΟΡ ΟΩ᾿ 
Ῥτάθῖου δόσϊοϑ 1.0}1118 ΘΟΤΙΊΙΠῚ --- 
καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ --- ῥοοὰ- 
εἷᾶλ 68 αἰἱδίγθυία εἷζ, [18η10- 
τἰῶ 6 Ῥοτῖο Ἰδηῖϊᾶ ρτοξεοῖο ἡ 0 
ἔυϊῖ, τε σοιαρδτγαίϊοηι δυϊο 
Σωϑδοτνϊγτοῖ, οἵ τὰ Πολυκράτους 
χρήματα, υἱτονὶΞ 56δὰ δἀούϊ-, 

Ργδεϑαζο' Ῥιδιμιδ. νουδζεῖυε: 

Οιυοά᾽ 

 τοηϊδπι χτοααδῖ: 

ϑ.ν ἂν, 

. 7α! πῶ» ἕσταῦ. 

Ἐπὶ σὐπὶ ἴῃ 1. οἕδπι ἀθ Ἄδερ. 
Ῥ. 336. ἃ. ἑπῖοσ ροϊϑθηϊθβ ἀ1- 
νιθαμ9 Ποιιῖθδ οὑπὶ Ὀ6- 
τιδηάγο, Ῥοεαϊοςδ ὀΐ 1.50 Χοί- 

.ΧΘ βαλθηξαϑ 1116 ἸΏ ΘΡδΩι 8 γΘ- 
οθπδθαῖας, ἴᾳηογαηβ 1, 
δὰ σχυοά ροϊιδδιπιαπι ἔδοϊιπι 
ῬΙδῖο πῖο ὕϑδβρίοιδῖ, Οδίοσγιιπι 
Βοροκμῖυδ (1 Ρ]δῖ. ΜΙ οΏ θαι 

. 46.) οὐπὶ ϑο ἢ] θ᾽ θυ πηδοθθτο 
ποῖ οοὨξούγί 9 ργδϑίθυθᾶ 71. 
θεῖ ῬΡὶμε. Ατίδχ. Ῥ: 1021. «. 

1 γβδιάς. Ρ. ἀλβ8. 6. Ῥδιιβδη, 8, 
9. υπᾶϑθ 21}1] ἐδπιθὴ Ῥγοάϊξ, 
απο ῬτοΡΔὈ1]  ογθτι δᾶ πὶ 860" 

0 οΓΘ- 
δα6γθ Ὡυπίθειαι δογιπι ν] 4688 
τὖ ῥῬϑουηῖδο -1111ι19 Ῥαγίο 69 
ει ηΐ. 

40 Τὰ τϑοῖδ ϑάϊυσ, Ὡοὴ ζη- 
τεῖν --- περὶ διδασκάλους) ηυᾶἃ 
ΤΑΊ ΟΘ σΘΏΙνΙ8Β ΠΟ δοοιι8ᾶ- 
ἔνι δα περὶ Γθαυϊέογοῖαγ, Κ 8- 
τᾶτι ΥδΊΟ6 πὶ τοηϑῖγαὶ απσὰ 
δοαυΐϊίας, συζήτησον περὶ τ. τ. 
πράγματος τίνες ἄν εἶεν διδ. 
Οὐυοα διῖοπι ἢ. .3}. ΒΑΡ παι, 
διδάσκαλρι ἀρετῆς πέρι, ἀϊοῖυτα 
οὐ αἰτίαν τινὸς πέρε οἵ 5151. 
4 αυῖϊθιι8 ν. Ηειπα. δὰ ΤῊθ.- 
δϑῖ, 83. ΡΙιδϑάο, 102. ΟΣ. ΡΙ] δὶ, 
ἈΘρΡ. 5. ρΡ. 450. 9. τίς ἥ κοι- 
γωνία --- παίδων τε πέρι καὶ 

Ἡδγοαῦ. ὅ, 49. 

ἐς τὰ μέγιςα ἀρετῆς πέρι ἀνή- 
κετε. ἴῃ οοἰδγὶ8 διιΐδ οι 
δταθοϊβιημδ, ζητεῖν διδασκάλους, 
εἰ εἰσίν: οἴ. τπέγ. 80. ο;. 
τους ἐζητοῦμεν. τίνες εἰσίν. ΟΕ, 
Οτδηλπι.. ὃ. 151. (138.),, 6. 

1} 41 ΑὨλ- 
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τόνδε ἀγαθὸν ἰατρὸν γενέσϑαι, παρὰ τίνας ἄν αὐτὸν πέμ- 
᾿ς ποιμὲν διδασκάλους ; ἄρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς ἰατρούς; ΑΝΥΤΌΣ. 
Πάνυ γε, ΣΩ. Τί δ᾽, εἰ σκυτοτόμον ἀγαθὸν βουλοίμεθα 

Ῥ. γενέσϑαι, ἀρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς σκυτοτόμους; .4Ν. Ναί. ΣΩ. 
Καὶ τάλλα οὕτως; ΑΝ. Πάνυ γε. ΣΩ. ἴ2δε δή μοι πά- 
λὲν περὶ τῶν αὐτῶν. εἶπέ. παρὰ τοὺς ἰατροὺς, φαμὲν, πέμ- 
ποντες τόνδε καλῶς ἂν ἐπέμπομεν, βουλόμενοι ἰατρὸν γενέ- 
σθαι" ἄρ᾽ ὅταν τοῦτο λέγωμεν, τόδε λέγομεν, ὅτε παρὰ τού- 
τους πέμποντες αὐτὸν σωφρονοῖμεν ἄν, τοὺς ἀγτιποιουμέ- 
γους τε τῆς τέχνης μᾶλλον ἢ τοὺς μὴ, καὶ τοὺς μισϑὸν 

᾿πραττομέγους ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ ἀποφήναντας αὑτοὺς διδα- 
σκάλους τοῦ “βουλομένου ἰέναι τε καὶ μανθάνειν; ἄρ᾽ οὐ 
πρὸς ταῦτα βλέψαντες καλῶς ἂν πέμποιμεν; .4Ν. Ναί. ΣΩ. 

ο. Οὐκοῦν καὶ περὸ αὐλήσεως καὶ τῶν ἄλλων τὰ αὐτὰ ταῦξα; 
πολλὴ. ἄνοιά ἕξι, βουλομένους αὐλητήν τινα ποιῆσαι, παρὰ 
μὲν τοὺς ὑπισχνουμένους διδάξειν τὴν τέχνην καὶ μισθὸν 
πραττομένους μὴ ἐϑέλειν πέμπειν, ἄλλοις δέ τισι πράγματα 
παρέχειν, ζητοῦντα μανϑάγειν παρὰ τούτων, οἵ μήτε προσ- 
ποιοῦνται διδάσκαλοι εἶναι, μήτ᾽ ἐξὶν αὐτῶν μαθητὴς μη- 
δεὶς τούτου τοῦ μαθήματος, ὃ ἡμεῖς αξιοῦμεν μανθάνειν 
παρ᾽ αὐτῶν ὃν ἂν πέμπωμεν. οὐ πολλή σοι δοκεῖ ἀλογία 
εἶναι; ΑΝ. Ναὶ μὰ 4“ ἔμοιγε, καὶ ἀμαϑία γε πρός ". 

28 ΣΩ. Καλῶς λέγεις. νῦν τοίνυν ἔξεςί σοι Ἢ μετ᾽ ἐμοὺ κοι- 

ει ΑΠΔΟΟΪυῖΝ ΔΘ δρθοῖθπι Πᾶ- 
δοὲ ἢος ζητοῦντα, 4μιᾶπι 118, 
ὀχροάϊοπάδπι οϑηδϑὲ {ΠΠγῖ 6 1- 
υ8. υἱ ἰδίαι ρμοδὲ 11πἃΔ μὴ 
ἐθέλειν πέμπειν. αυοὰ Ῥϑηδοῖ 
ἃ βουλομένους, τιυϊδῖυ πὶ δι 
δι: δ᾽ θοίαπι, ρα υθ αἀϊδοιραΐμ 
Ὡσὴσ δῖ βιρ͵]δοίμηΣ δοζαπι 
πράγματα παρέχειν. Νοθ ἴὰ 
Ἡρδῖτα ῬΘΙΒΙδΠ18 ΟΒΙΏΙΟΏΘ, 
4υδπὲ ῬκορδὈ"] οτθπι ἔοτιδβδθ 
Ὥμησ ΘΧρΟδι θεῖ }8 ἀϊσΘὨ 1688, 
δά πος πράγματα παρέχειν 
ταθηῖθ δἰδῖϊπι σορϑίὶ πέμπον- 
τας αὐτόν. ἰἴδαυθ νεογὰ ὩὭοπ 
ϑεῖ Βῖο δηδοοϊμβῖα: ρεοηάεοξ 
οπΐηι τονοσᾷ δοσιιϑᾶῖϊνιι8 ζη- 
τοῦντα ἃ διρθοκιοεῖθιδ τινὰ οἵ 
πέμπειν. 

5 ᾿Αλογία ε)υδ ἰδΔηΐυπι Θδῖ, 

41 ταϊδουθπι ἤμὴσ Ὡοῃ 84ά- 
Βιδοῖ, φυηά Ὀοηϊδ οἰξᾶπι 8ς6- 
οἴάθετθ ροῖϑθει: ἀμαϑία ςοῃῖγδ, 
ἃριά Ατἰίοοϑ ρσγδθβθγιῖπι, αἢιι 
401 οὔληϊδ Ὡθπ πιοᾶο ἐϊεοὶ- 
ΡΙηδο δοά 1: δγαϊιοεὶς ϑσια!- 
ἼΟΏ18 ΘΧΡΟΙΒ Θδῖ, ΣΡΊΙΟΣ, γπι- 
ἴἼοΟ Ὀδερᾶγὶ ἂς βιιρία:. Ατῖ- 
δεἴορῇβ. Νυ, 492. ἄγϑρωπος 
ἀμαϑὴς οὗὑτοσὶ καὶ βάρβαρος. 
Σ θη, Μοπι, ἀ, 5, 11. τί γὰρ 
αφέρεε ἄγϑρωπος ἀκρατὴς 

ρέου ἡμαϑεκάτου Ο Ηἰς δὰ 
560. Ατγιβδίορῃ. Ἐφ. 193. ϑεδοὶ. 
δὰ ΝυνΡ. 136. ἤτπιδε. δά Ατί- 
βίορῃ, ΡΙυΐ, Ρ. 382. Ε, Α. Υ"ο}. 
δὰ Ὠοιηλοδῖμ, 1ορῖ, 99. 

{ (οὐά. ορίϊπι: σέ. Ομοά 
ταϑιυϊοσίπι ἢἰς αυϊάθπι, δὲ 
ξε Ὡοη 1Π]υἀ εἰκηϊδοδῖ συοὰ 

ἵἄεαε 

δ, 
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γῇ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ ξένον τουτουΐ Μένωνος: οὗτος 
γὰρ, ὦ άνυτε, πάλαι λέγει πρός με, ὅτε ἐπιθυμεῖ ταύτης 
τῆς σοφίας. καὶ ἀρετῆς, ἥ οὗ ἄνϑρωποι τάς τε οἰκίας καὶ 
τὰς πόλεις καλῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς γογέας τοὺς αὑτῶν 
ϑιραπεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξασθαί τε καὶ 
ἀποπέμψαι ἐπίξζανται ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. ταύτην οὖν ὃ. 

τὴν ἀρετὴν ὅ σκόπει, παρὰ τίνας ἄν πέμποντες αὐτὸν ὀρ- 
ϑὼς πέμποιμεν. ἢ δῆλον δὴ, κατὰ τὸν ἄρτι λόγον, ὃτι παρὰ 
τούτους τοὺς ὑπισχνουμέγους ἀρετῇ; διδασκάλους εἶναι καὶ 
ἀποφήναντας αὑτοὺς χοιγνοὺς τῶν “Ελλήνων τῷ βουλομένῳ 
μαγθάγειν μισϑὸν τούτου ταξαμένους τε καὶ πραττομένους; 
“ΑΝ. Καὶ τίνας λέγεις τούτους, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. Οἶσϑα ς. 
δήπου καὶ σὺ, ὅτι οὗτοί εἰσιν οἵους " οἱ ἀἄνϑρωποι καλοῦσι 
σοφιςάςς. ΑΝ. Ἡράκλεις, εὐφήμει, ὦ Σώκρατες. μηδένα 
τῶν συγγενῶν, μήτε οἰκείων, μήτε φίλων, μήτε ἀστὸν μήτε 
ξέγον ", τοιαύτη μανία λάβοι, ὥστε παρὰ τούτους ἐλθόντα 
λωβηθῆναι, ἐπεὶ οὗτοί γε φανερά ἔστι " λώβη τε καὶ δια- 
φϑορὰ τῶν συγγιγνομένων. ΣΩ. Πῶς λέγεις, ὦ "Ανυτε; ἃ. 
οὗτοε ἄρα μόνοι τῶν ἀντιποιουμένων τι ἐπίστασϑαι εὐεργε- 
τεῖν τοσοῦτον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ὅσον οὐ μόνον οὐκ 
᾿ὠφελοῦσιν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, διτι ἄν τις αὐτοῖς παραδῷ, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἐναντίον διαφϑείρουσι, καὶ τούτων φανερῶς χρήματα 

ἀξιοῦσι πράττεσθαι 5; ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔχω ὅπως σοι πι- 29 

ἰίοεαξ «Αἴπγίο, βδοὰ αυοὰ 51} 
ἐπηροάϊαὶ αιυϊη αὖ ἐΐΐο βαε. ΟΕ. 
ἤδοοῦβ. δά ΑἊξ. Ταῖ, Ρ. 165, 6. 

βἷἰαι. Νδηὶ ἃςός πϑοϑβδιτ αϊ- 
Ὥθα ᾿πάϊοδὶ ἢ] δ. 

5. Οἶποι λώβη ἐςὶ, ἀϊοῖυπι 
5 Ασομδδίἑνιδ ποη μομάδεα το, οὗτοί εἶσι λώβη. Νά. 5. 

γοῦδο, δ6α 6β8ὲ δρϑο]ιυίιι8, φρμοΐδ  λ:λ᾿:᾿12. ποῖ. 9. μιδτθ τααΐθ ϑίθρ. 
αὐ λαπιο νἱγεμεοηι αεεΐποῖ, Μἃ- εἰσὶ τοροπμϑαάμπι σΘη 86 δῖ. 
Ὶ9 διορ δι σοηϊοϊοραὶ ΔΊΑ 
τ. 0. τ. ἀρετήν. ΒΙΕ. Νιπι- 
τὰπι δοοιιϑδῖνιβ ρθηδθῖ ἃ πο- 
ὕοῃο διδαχϑησόμενον, ΄υδπὶ 1]- 
Ιε ἣρδθ οδδιιβ πιδηϊξοβῖδϊ 1ῃ- 
Ββδεγθηΐθαι ἀϊοϊ οἱ πέμπειν πα-- 
ρά τινας. 

3 ἩΊ, ὁ. οἷ τοιοῦτοι, οἵους ---- 

4 8:ς ἀοαϊ ὁχ οριϊηνἱδ ΟἹ αν. 
οἱ ὕδϊ. ρῖοὸ νυἹρδῖο ἀστῶν, ξέ- 
ψων. Ασουδδῖϊνι τοδριοὶξ 80- 
ἴωαπι φίλων: αυοὰ Ἰοηρθ ῥζδε- 

6 Φ0]]θηιἶ8 δϑὲ σΘΏΣΕΜΙΙ8 
(τούτων) τοεροπάθηδβ ρϑηϊῖνο 
ῬΓΘΙΣ», 1 οπληὶ ΓΘ 4186 1πδῖδ Ὁ 
γιογοὶς οδῖ, Μιὰ. ἴ,. Βοϑ8 Εἰ- 

᾿!ρ58. Ρ. 394. υὑπὰθ δος 6 Ὠιοά. 
515. 5, 29. βδυσιρῖιιπι ΘΧΘΙ- 
Ῥίαπι ἰγδΏβοῦρο: τῆσδε τῆς 
κεφαλῆς πολλὰ χρήματα διδόμε- 
γα οὐκ ἔλαβεν. Αἀάο ἴεπι. 
Μ|ά. νυν. 429, χρήματα δ᾽ οὐ 
προσήκειν τῶν τοιούεων ἐφ᾽ δαυ- 
τῷ λαμβάνειν. 

2 1 (ο- 
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στεύσω. οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα ΤΠΙρωταγύραν πλείω χρήματα 

κτησάμενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας ἢ Φειδίαν τε ', ὃς οὕ- 

τῶ περιφανῶς καλὰ ἔργα εἰργάζετο, καὶ ἄλλους δέκα τῶν 
». ἀνδριαντοποιῶν. καίτοι τέρας λέγεις, εἶ οὗ μὲν τὰ ὑποδή- 

ματα ἐργαζόμενοι τὰ παλαιὰ, καὶ τὰ ἱμάτια ἐξακούμενοι, 
οὐκ ἂν δύναιντο λαϑεῖν τριάκονθ᾽ ἡμέρας μοχϑηρότερα ἀπο- 
διδόντες ἢ παρέλαβον τὰ ἱμάτιά τε καὶ ὑποδήματα" ἀλλ᾽ εἰ 
τοιαῦτα ποιοῖεν, ταχὺ ἄν τῷ λιμῷ ἀποϑάνοιεν. ΤΠΙρωταγό- 

ρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐλάνθανε διαφϑείρων τοὺς 
συγγιγνομένους, καὶ μοχϑηροτέρους ἀποπέμπων ἢ παρελάμ- 

ο. βᾶνε, πλέον ἢ τετταράκοντα ἔτη. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀποθα- 

γεῖν ἐγγὺς καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότα, τετταράκοντα δὲ ἐν 
τῇ τέχνη ὄντα. καὶ ἐν ἅπαντι τῷ χρύνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν 
ἡμέραν ταυτηνὶ εὐδοκιμῶν οὐδὲν πέπαυται. καὶ οὐ μόνον 
Πρωταγόρας, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρότερον ὅ κε 

ἀ, γεγονότες ἐκείνου, οἱ δὲ καὶ γῦν ἔτι ὄντες. πότερον δὴ οὖν “ 
φῶμεν, κατὰ τὸν σὸν λόγον, εἰδότας αὐτοὺς ἐξαπατᾷν καὸ΄ 
λωβᾶσϑαι τοὺς νέους, ἢ λεληϑέναι καὶ ἑαυτούς ; καὶ οὕτω “ 
μαίνεσθαι ἀξιώσωμεν ὁ τούτους, οὗς ἔνιοί φασι σοφωτά- ἡ 

ὁ. τους ἀνθρώπων εἶναι; ΑΝ. Πολλοῦ γε δέουσι μαίνεσθαι, 
ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον οἷ τούτοις διδόντες ἀργύ- 
ριον τῶν νέων' τούτων δ᾽ ἔτι μᾶλλον οἱ τούτοις ἐπιτρό- 
ποντες, οἵ προσήκοντες" πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἱ πό- 
λεις, ἐῶσαι αὐτοὺς εἰσαφικνεῖσθαι, καὶ οὐκ ἐξελαύνουσαι, 
εἴτε τις Ἑένος ἐπιχειρεῖ τοιοῦτόν τι ποιεῖν, εἴτε ἀστός. ΣΏ. 

ὅ0 Πότερον δὲ, ὦ "άνυτε, ἠδίκηκό τίς σε τῶν σοφιστῶν; ἢ τί 
οὕτως αὐτοῖς χαλεπὸς εἰς ΑΝ. Οὐδὲ μὰ 4 ἔγωγε συγγέ- 
γονα πώποτε αὐτῶν οὐδενὶ, οὐδ᾽ ἄν ἄλλον ἐάσαιμει τῶν 
ἐμῶν οὐδένας. ΣΏ. ᾿Ἄπειρος ἀρ᾽ εἶ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν... 

ν»,.4Ν. Καὶ εἴην γε ". ΣΙΏ. Πῶς οὖν ἄν, ὦ δαιμόνιε, εἰδείης 

᾿ 

4 (Οοάϊοο ἙΪοτ, χ οἱ Ηοίη- φῶμεν ἀφάϊ ὁ (Ἰ]ατγῖς. εἰ ῃ]6- 
ἀοτῆο δυοϊοτιδυβ ῥγὸ γε οοσ- ἔ τίθάυθ 81115. ργοὸ νιρ. ἀξιώ- 
Τοχὶ τὸ, 4ᾶπιὶ ρῬδτιίξου πὶ δη- 
ἴθ 11υἀ καὶ ἄλλους Δ09886 ροε- 
86 ὭΟη οζθάο. 

Ξ δῖ. οοὐά. ορί, εἰ ψ υεῖπι 
τὸ νιυἱραῖο πρότεροι. Νιὰ, ἴη- 
ἃ δὰ 31. ο. 

5. 815 Δρροβίίθ δὰ κυροεῖιις 

σομεν. 

1 ϊοΐπιδ: Νεφιθ “ἔτι (6χ- 
Ῥοείυ8): φωίάὰ }᾿ἔξὰπι) Οἷεπε 
δθηδιιη; ἃ Οθάϊκιο αμοσυθ 
ἈβΌΪπν, 1088 ΟΥ̓Δ ΘΙ 8 δΟΓΙ68 
δαορίδεθ διδοῖ, ϑοογδῖθ 6- 
πὶ α186 β8θαυϊυς γοθροηϑδίο 
δΙᾳυδπι σοί πος Αηγιΐξ δέ- 

ἢειδ- 
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περὶ τούτου τοῦ πράγματος, εἴτε τι ἀγαϑὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ 
ἴτε φλαῦρον, οὗ παντάπασιν ἄπειρος εἴης ; Α((Ν, Ῥα- 
δίως. τούτους γοῦν οἶδα οἵ εἶσιν ὃ, εἴτ᾽ οὖν ἄπειρος αὐ- 
τῶν εἶμι, εἴτε μή, ΣΩ. ἸΜώνεις εἶ ἴσως, ὦ ᾿Ἄνυτε, ἐπεὶ 
ὅπως γε ἄλλως οἶσϑα τούτων πέρι, ἐξ ὧν αὐτὸς λέγεις, 
ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν ". ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτους ἐζητοῦμεν τίνες ο. 
εἰσὶ, παρ᾽ οὗς ἄν Πένων ἀφικόμενος μοχϑηρὸς γένοιτο" οὗ- 
τοι μὲν γὰρ, εἰ σὺ βούλει, ἔξωσαν οἷ σοφιςαί. ἀλλὰ δὴ ἐχεί- 
γους εἰπὲ ἡμῖν ὃ. καὶ τόν πατρικὸν τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτη-- 

βγπδδίϊ θαι, ἄπειρον 80 6886 
δορβιϊδίδγιπι, σθατιῖ: αι τ), 
δὶ καὶ εἴην γε ταϑγὰᾶ βῖῖ ορίδηδὲ 
ἔοτιν δα, Ὥθπιο ἐπάθ οδἱϊοθγθ 
οδοϊῖ. Ουοάεὶ ἀθ 4110 Ἰοχυθηβ 
γῖίυ5Β ἀχῖδδοῖ καὶ ἔξω γε, 

ὭΘΙ1Ο, ὈΡΙΠΟΥ, 1 Ἦ8 νϑγδ18 
βδοσζοζοῖ. Οιἰιοά διῖθη ἴῃ θεῖ 
Ῥϑεδουᾶ ἔςω, 1Ππἃὰ 1π Ῥεπιᾶ 
οεὶ εἴη». Νοαιιο οἱΐϊοδβδθ βδιιηῖ 
ῬΒιΏοι]Δ6 χαΐ οἱ γέ, χιιὰ8 Πᾶς 
αἰεοι τ] οσιΣοὴθ ΦΘΧΌΓΙΠΙΔ8: 
ὩΝΊΒῚῚ σαζέδηι ἃ τὰθ Ἰπιρθα]- 
ἸΔΘΏΪ δῖ, 4110 πηΐηι8 ἢ 06 

μ6 οτϑαδβ." Οοηίΐεδ Ηδιη- 
ΟΥΕΣ οοτγγθοῖιο, Καὲ ἀεὶ εἴη» 

γ8γ ὩΣ ΠΟῚ ΔΙΏΡΪΠ8 Π11}] 
Ῥτορδίυγ. Νδηι υἱ ἀθ νϑγρο- 
τσι οτξ6 ἴδοθδπ, 4} νἹ ἀθ- 
ἴων 6666 ἀθῦοεθ, ζΧαὲ ἀεί 
ἐἰρ, Τἱθηᾶπι ΠᾶΘΟ ΓΟΒΡΟΏΒΙΟ 
οομέξεκουοὶ δέδεπγδίϊοη θην, οὐ 
ϑοοζδῖθβ ποῦ στϑροηῃόγεοῖ πῶς 
ΕῚ 2 ] α« 4 

οὖν ἄν εἰδείης; 5. πῶς οὔν 
οἶσϑα; Αἴχιθ Βος αυϊΐάθηι 
οδεῖδὲ οἰξδαπι Ἰϑοϊϊοηϊ, χυᾶθ ἐπ 
ΠΟ 6δῖ οοὐϊοοθ, Καὶ πάνυ γε. 

: οὗ -- εἴης Ἡ. 6. εἰ αὐτοῦ 
“- εἰης. Ὑιὰ, δὰ 26. ποῖ. ἡ. 

8 Νόοη οχεροοίϊαϊων ἢ. 1, γωΐ 
διηῖ, δοὰ φιεαΐε: δἰηῖ. 1ὰ διυ- 
ἴθι ἀλϑοσιπιθὴ ΟΥΔΘΟΙΙδ ΒΘΓΠΊΟ 

“ἀπ ροιῖι8 βογνδῖ σαυᾶδπὶ 1,ἃ- 
Ἐῶ. Ἰάδο βουρϑημάιτι οδῖ, 

εἶσιν. ῬΌΌΖΣΙΕΙ, γα]49 
Οἷται 860 τὶ ργοβανογαῖ μᾶθο 
Ἰοεῖο: ᾳυδπι πο, ΕὉΣ ἴῺ 
Ῥοῦο οοὐάϊοθ ΟὐοἸ8]. γβϑρουῖᾶ 
Φεῖ, τοϑγιῖῖο γΘοΘρι556 Βδκῖκθ- 

Υὰπι ἄχθει. Τδηχθη Εϊνογοᾶ 
Ὡς δθη 6 116 ἔολξ Ἰοοι 
ῬθρΡ. 8. Ρ. 559Ω.8ἃ. Προελὼμε- 
ϑα δή τι παράδειγμα ἑκατέρων, 
αἵ εἰσιν, ἵνα τύπῳ λάβωμεν αὖ- 
τάς. Ἑοτπιὰ Ἰοημθηαϊ ἐΐδχυθ 
ως. αὐ νιἀοίαν, οἶδα ὅς ἐςι, 
Ῥτο οἷός ἐςε: υδπι ἴῃ Ὠοδῖσο 

ο600 ἐχ θδέθπι, χυὰ ΝοΙ δι, 
γδιίοηθ, ͵8πι οΟ]1π 8]141116 50]- 
Ἰοῖανι, Νάἄηπι ρϑγπι]δ 1 
Οο3]. 6550 6 ΠΟΥΓΘΟΙΟΏΘ, 60Ώ- 
ξογϑηῖὶ ρδῖθοιῖ. Οὐδηβαιδπι 
δι θτιδ08 Ὧ08 ἕδοθγσθ ροῖοϑδξ 
ΘΥΌΟΩΙ οσοοὐιτοὶδ δϑδιιοῖογεῖδδ, 
Ιοτ. χ..» ἴῃ 4ιο Σἰτἄθπι γορθι- 

ἴμπὶ θεῖ οἷοι. ᾿ 

Φνυν, πὰ. ἐξ. 

δ ῬΊο ἐκείνους Οοἀ. Ῥαᾶε, Ε 
τοθρἄοδθ πᾶροὶ ἐκχείνου, 10, 
πιᾶγρ. ἀαῖθπι ἐκεῖνο, φυοά ττο- 
ἔδοῖυπι ναοῖς ἃ οογγθοῖογο. 
Ετοηΐπι οὗτοι, χυοά ργδϑοϑάϊῖ, 
ἰδηἴιπὶ ὩΘη πϑορδϑᾶγιιπι ἔδ- 
εἶ: ἐκείνους: ουξ διιοοθάοεγο ἀ6- 
Ῥοραὶ παρ᾽ οὕστινας : 8064 πιοχ 
ΟΡ :ῃδοεῖδ πδθο, χαὲ --- 
γέτησον, ἀ6 πονοὸ 5βυδή]οῖεις, 
φράσας α. παρὰ τίνας. --- ΟΡ- 
δοενϑίσ διυῖθπι ρϑιειιοίριιπι 
δοιδιῖ, ῥὕσὸ θὸ χυοά δά δ6ῃ- 
τοηῖῖδπι δρίϊις εδϑϑὶ, φραζῶν. 
δοὰ 1]υἀὰ δάπειϊδδυπι ΟΡ ναδῖ- 
Ὀυπι ο) 184 6π| ἰθπηροτῖδ πηᾶθ 
Ῥϑπάσϑῖ; οὐ]μ8 δίγιιοῖα τα ὀχθίη- 
Ῥὶὰα νιάθ ἂρ. Ἠοϊπά. δὰ ΡΠ δοθ- 
ἀο.. 10. Οὗ. Οτάᾶπιπι. 8. 44. 
(431.) ΟΡε. 8. ἔλαϑε πεσών. 

6 ἕον- 
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σον φράσας αὐτῷ, παρὰ τίνας ἀφικόμενος ἐν τοσαύτῃ πό- 
λει, τὴν ἀρετὴν, ἣν νῦν δὴ ἐγὼ διῆλθον, γένοιτ᾽ ἄν ἀξιος 

ἀ λόγου. .4Ν. Τί δαὶ αὐτῷ οὐ σὺ ἔφρασας δ; «Σμ2. ᾿.4λλ᾽ 
οἷς μὲν ἐγὼ ᾧμην διδασκάλους τούτων εἶναι, εἶπον. ἀλλὰ 
τυγχάνω οὐδὲν λέγων, ὡς σὺ φής. καὶ ἴσως τι λέγεις 7. 

ἀλλὰ σὺ δὴ ἐν τῷ μέρει αὐτῷ 5 εἰπὲ, παρὰ τίνας 
31 ᾿4ϑηναίων. εἰπὲ ὄνομα ὅτου βούλει. ΑΝ. Τί δαὺ ἑνὸς. 

ἀνθρώπου ὄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; ὅτῳ γὰρ ἂν ἔντυχῃ ᾿“4θη- 
γαίων τῶν καλῶν καγαθῶν, οὐδεὶς ἔξιν ὃς οὐ βελτίω 
αὐτὸν ποιήσει ἢ οἵ σοφιςαὶ, ἐάνπερ ἐθέλῃ πείϑεσθαι. ΣΏ. 
ἹΠότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ᾽ οὐδενὸς μαϑόντες, ὅμως μέντοι ἄλ- 
λους διδάσκειν οἷοίτε ὄντες ταῦτα ἃ αὐτοὶ οὐκ ἔμαϑον; 
«ἽΝ. Καὶ τούτους ἔγωγε ἀξιῶ παρὰ τῶν προτέρων μαϑ εἴν γ." 
ὄντων καλῶν κἀγαθῶν ". ἢ οὐ δοκοῦσί σοι πολλοὶ καὶ 

». ἀγαθοὶ 5 γεγονέναι ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄνδρες; Σ,Ώ. Ἔμοιγε, 

4 Ἐογηλιΐδηαι ἤδπο, τί οὗ 
οὐπιὶ δΔογίδῖο, 6880 1ηδῖδι 1ῃ1- 
ΘΕΔΙΪΝΙ 1η8᾽ΔΏΙΟΥ8.9 (18088 9 

Ἐοβηοίάότο δὰ Χορηῃ, Μοπ:. 3, 
41, 15. Ἠοϊπά. δὰ σοτρ. 126. 
γιά. Οτάπιπι. βξ. 137. (24.) 
ΟἈ5. 6. οἱ Ἰῃέγα 41]. 10. 1. 22. ἃ. 

7 81ς ορίϊπιθ ΒΘ, Θ ΕἸοΠπο. 
ψυϊρο Αηγῖο τἰρυιυπίυς 1818 
Καὶ--- λέγεις. Ὑιά. γα. λέγειν. 

8 ἕυϊὶ αυἱ Ἰοβθηάδιπι ᾿το- 
ὨΜΠΠΔγοὲ αὐτός : 5108 Οϑιι58. 
Νπι 1ἄθας δϑηδιι8 ϑϑὲ ἴῺ Ὦ1δ 
ἐν τῷ μέρει: σοηίτα ἀδῖῖνο αὖ- 
τῷ δδβτθ οἄγθᾶπιιδ, δῃμίθ Ὡ]]υά 
ἔλθῃ ποπυῖθθ διὸ ἀδβιυΐαπι. 

Οπ]. ἔλθῃ οἰἴδπι τὰ ΟΡ]1- 
αυδ Σπδεγορδίίΐοηθ γϑοῖθ ρὸ- 
Ὠἰΐυν. γιά, Μδιῇῃ. Οτσ. 8, 515, 
2. Ἰθῖαῃθ Θχθπρ]μπΣ; 6 Το. 
6. 25. --- Ῥτο τίγας ΝθοηοΙ͂ οἱ 
γιά, τίνα. 

4 Ῥιο τῶν προτέρων Ἰ6βθη- 
ἀμπι σθη860 τῶν πρότερον, ἢ6- 
406 ἴδρθθῃ δδεο]υῖθ ἰος 86- 
εἰρίθηάυπι αἱ ρδιιοὶς ροδῖ νψϑσ- 
δΌι8 τῶν πρύτερον, δθ0ἀ }μῃ- 
βεηπάμπι παρὰ τῶν πρότερον ὅν- 

τῶν κι κ. υϊραία Ὦος ἐϊοῖξ 
οιϑι Ῥτον 8, χὰ ΡΟΣ δὲ ἐρεῖ 
ξμοτυηῖ; 4.881 διιρθεῖοξοα 
οὔλθ8 ὈΟΩΣ ἔμθχϊηῖ: δ6Ὡδιι 
Ῥοδοῖξ οἂῷ 1186 ΄υ] οἸτπι Βοηΐ 
νῖγΣ ἔυθγαηῖ,᾽"; δυδπι τ00]:- 
νε δυΐθπλ Ἰᾶρβιι8 ΔΡ οὲ π 
τερον, τῶν πρότερον ἴῃ οὗ. 
ρ0ιε, τῶν προτέρων εἷϊ, νἱ ἀτπλιϑ 
βιργὰ 29, υδὲὶ πρότερον τοεῖδ- 
τυϊπλι8 ΟΣ :βάδϑπι οοὐά, συ 
Ῥδυοῖβ δΌ πο νογβῖδιι8 (31. ο, 
Ῥο νυ]ραῖο οἱ ργοῦδο τῶν 
τερον ρ81 ἀδηΐ τῶν προτέρων. 
Οϑεῖθ δὰ υὔᾶπὶ πιυδίθυ Ὡοτ- 
τηᾶπι δου θοπάϊπι οδὲ (8. 29. 
81 15. 833.): ρτγδϑδίῖδεθ δυΐθιδ 
υδίχιο οὗ πρότερον ταῦῆῖ αὐὔυΐϊ- 
ἀθπι ἐχρ]οσγδίμπι δεῖ, 

9 Ῥοεῖ πολλοὶ οχοϊάϊ846 χα- 
λοΐ τε (Οοτηδεῖυδ ρυΐδρδξ, ἐπι- 
ΠΘΏΟΥ ι.δ18 ΟΥδθοοσι; γὸ- 
ο6πὶ πολλοὲ 81115 δα͵δοιν!8 ἔθ- 
70 8ΟΠΊΡΟΣ τί4 ᾿μησοηίσιιαι τ 
νοσι]4 καί Ἰπιϊοτοοδι, ΑἸςΡ. 
Ι, 56. πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀγαϑοὶ 
αὐτὸ πεπόνδασιν ᾿Αϑηναίων. 
ΘΠ Ἔσο οΡ δὶ δυΐθπὶ ἢ. 1. τ0}Ρ9- 
τὸ νοοῖς ἀγαϑοί. 

3. καὶ 
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ὦ ἄνυτε, καὶ εἶναι δοκοῦσιν ἐνθάδε ἀγαθοὲ τὰ πολετικὰ, 
καὶ γεγονέναι ἔτι οὐχ ἧττον ἢ εἶναι ὃ. ἀλλὰ μῶν καὶ διδά- 
σκαλοι ἀγαϑοὶ γεγόνασι τῆς αὑτῶν ἀρετῆς; τοῦτο γάρ ἕἔςε, 

-περὸ οὗ ὁ λόγος ἡμῖν τυγχάνει ὧν, οὐκ εἰ εἰσὶν ἀγαθοὶ ἢ 
μὴ ἄνδρες " ἐνθάδε, οὐδ᾽ εἰ γεγόνασιν ἐν τῷ πρόσϑεν" ἀλλ᾽ 
εἰ διδακτόν ἔξιν ἀρετὴ, πάλαι σκοποῦμεν. τοῦτο δὲ σκο- 
ποῦντες τόδε σχοποῦμεν, ἄρα οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες, καὶ τῶν «. 
γῦν καὶ τῶν πρότερον, ταὐτήν τὴν ἀρετήν, ἣν αὐτοὶ ἀγα-- 
ϑοὶ ἦσαν, ἠπίξαντο καὶ ἄλλῳ παραδοῦναι". ἢ οὐ παραδο- 
τὸν τοῦτο ἀνθρώπῳ, οὐδὲ παραληπτὸν ἄλλῳ παρ᾽ ἄλλου. 
τοῦτ᾽ ἔξιν, ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ τε καὶ Μένων. ὧδε οὖν 32 
σκόπει; ἐκ τοῦ σαυτοῦ λόγου. Θεμιφοκλέα οὐκ ἀγαϑὸν ἄν. 
φαίης ἄνδρα γεγονέγαι; ΑΝ. ᾿Ἔγωγε πάντων γε μάλιςα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ διδάσκαλον ἀγαϑὸν, εἴπερ τις ἄλλος τῆς 
αὑτοῦ ἀρετῆς διδάσκαλος ἦν, κἀκεῖνον εἶναι; ΑΝ. Οἶμαι 

᾿ ἔγωγε, εἴπερ ἐβούλετό γε. ΣΏ. ᾽,Αλλ᾽ οἴει, οὐκ ἂν ἐβουλήϑη ". 
ἄλλους τέ τινας καλοὺς κἀγαθοὺς γενέσθαι, μάλιξα δέ που 
'τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ " ; ἢ οἴει αὐτὸν φϑονεῖν αὐτῷ, καὶ ἔξε.- 
πίτηδες οὐ παραδιδόναι τὴν ἀρετὴν, ἣν αὐτὸς ἀγαθὸς ἦν; 
ἢ οὐκ ἀκήκοας 5, ὅτι Θεμιζοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἴπ-- 

8 Οθϑοῦρ. ζιθοδρθηιδ ἴἢ 
Οτδπιπιδίῖοα, οὐ]ι86 Ἐχοογρῖδ 

8 καὶ γεγόν. ἔτ, --- εἶναι. 
Ιεἴἰθὰ ἔτε τίδπο δ᾽θὴῆο Ιἴοςο 
Ἰοοσάνε. 1ορθμάυπι: οὐχ ἦτ- 
τὸν ἢ ἔτε εἶναι. ΟΕΡ. Νοὶ 
δοοϑο, "Ἔπε νδ]οῖ ἔπιρεν», 
Ῥγαείσγξα : σοηῖτα ἔτι εδἶναν 
γαϊεγοὲ γείζφιοι, ΄σμρογσείεοδς 
ἐἨΦ. ' , 

ἐγ, Οτδϑμηπ, Κ. 151, (438.) 
9 3. 

1 ᾽4λλ᾽, οἷεε --- ν΄ Τπἀ. οξεσϑαι. 
ἤδλλλους τε --- μάλιςα δὲ ---, 861- 
πιοιθεῖ ΣΟΙ δου ρίοῦ οἱ ἀϊ. 
οἴπτιιδ ς τὸ -- καὶ τὸν 
υἱόν: δοὰ Ῥτο ἱἰδῖο καί ἀοὶη- 
οορδ᾽ ροηῖ: ξογιΐιιβ μάλιςα δέ. 
διπι}6 δδὲ 11πὰ αυοά δὰ Οτᾶ- 
γϊ], 50. (αδὲ πορ]ροηίῖι8 δέ 11- 
Ἰαῖιπι Ῥοϑῖ τέ) δϑοτῖ 811: Πϑῖη- 
Ὅοτῆιβ ὁ ἴνερρ. 10. ἱπὶϊ. ἐκ 
γὰρ δὴ τοῦ τοιούτου πάντα ἦρ- 
τημένα τα τε εἰρημένα κακὰ γέ- 
γονξ ---ο μέγιςα δὲ δὴ τῶν λοι- 
πῶν αἱ κ. τ. ἕ. 

ἀοατει Μδῖπδοὶ ἴῃ θεῖ, Μοδα. 
. 60. ὁοχ ἢ, 1. τϑοϊξυ8 Ἰδιιάδὲ 
Ἑ λούεις. ΘΟΗΝΕΙ͂Ρ. ΑἸϊὰ Βυ- 
5 πιοεῖβ Αἰτοοτασι, ῬΓΔ686}8 
ἀκούεις Δα Θητέιπι ὩΣ οοπι- 
τ ἷ8 ΣΑΊΙΟ ργδϑίθυζίιιπι Υϑ- 
αυϊτῖῖ, ἀοάϊε Ἡοίμάοεῆιδ δὰ 
Βυης Οοερίαθ Ἰοουπι (8. 126.) 
αἴ δέ; Θεμιςοκλέα οὖκ ἀκούεις 
ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα, καὶ 
Κίμωνα ---. οὐ καὶ σὺ ἀκήκοας) 
Ὁπάθ ἀρρᾶγοξ εἴγαπιαιιθ σγῖ!- 
οὔϑαι ΑἸι1ο18 Δ Π}1}}} Ὑ6 πὶ ἔι11656, 
Οιᾶταπι 41186 ΘΧΑΙΒ᾽ ΠΟΥ Θ8- 
80 νἱάρίυν, οὐπὶ ΓΘΟΘΩΓΟΓΙΒ 
Οταθοῖ πιϑιηογίδθ 1ἀρδι1 {τῖ- 
Βυδῖθ ἀοιγδοίδγθης, ΥὙΘροδιιθ- 
τᾶπι οἱ. Νιῆο τορι δηδ 
το ἴῃ ΟΧΘΤΊΡ] τ πὶ Ὦ 7118 1051118 
ξοτπιυῖδο Ρ]αϊοπ δ νϑῦῦᾶ ἃ 6- 
οὔρῖο 8]14ἴᾶ 6686, ἄθαιιθ 1651" 
ἀἰπιο οἦὰβ δι. ἀυ δ᾽ 808 1πι τ. 
αμᾶσ ου ἧπ ῬοΟρΡμΪ οτθ, δε 

πῃ 
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πέα μὲν ἐδιδάξατο ἀγαθόν; ἐπέμενε ὃ γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων 
ὀρθὸς ἑφξηκὼς, καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρθός" καὶ 

ἄλλα πολλὰ καὶ ϑαυμαξφὰ εἰργάζετο, ἃ ἐκεῖνος αὐτὸν ἐπαι- 

δεύσατο, καὶ ἐποίησε σοφὸν, ὅσα διδασκάλων ἀγαθῶν εἴ- 
οἰ χέετο ". ἢ ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων; ΑΝ. 
᾿Ακήκοα. ΣΩ. Οὐκ ἄν. ἄρα τήν γε φύσιν τοῦ υἱέος αὐτοῦ 
ἠτιάσατ᾽ ἂν τις εἶναι κακήν. «ἍΝ. Ἴσως οὐκ ἄν. ΣΩ. Τί 
δαὶ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὃ Θεμιξοκλέους ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ 
σοφὸς ἐγένετο ἅπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἤδη του ἀκήκοας ἢ 

ἀ, νεωτέρου ἢ πρεσβυτέρου; ΑΝ. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. ἾΑρ᾽ οὖν 
ταῦτα μὲν οἰόμεθα βούλεσθαι αὐτὸν τὸν αὑτοῦ υἱὸν παι- 
δεῦσαι, ἣν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἦν σοφὸς, οὐδὲν τῶν γειτόνων 
βελτίω ποιῆσαι, εἴπερ ἦν γε διδακτὸν ἡ ἀρετή; ΑΝ. Ἴσως 

δδμὰ 4έ᾽ οὔ. ΣΩ. Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος 
ἀρετῆς, ὃν καὶ σὺ ὁμολογεῖς ἐν τοῖς ἄριξςον τῶν πρότερον 
εἶναι ᾽. ἄλλον δὲ δὴ σκεψώμεθα, ᾿“ἀριφείδην τὸν «Δυσιμά- ν.. 
χου. ἢ τοῦτον οὐχ ὁμολογεῖς ἀγαθὸν γεγονέναι; ΑΝ. "Ἐ- 

ν.)7γωγε πάντως δήπου. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ οὗτος τὸν υἱὸν τὸν 
αὑτοῦ «Αυσίμαχον ὦ, ὅσα μὲν διδασκάλων εἴχετο, κάλλιφα 
᾿Αθηναίων ἐπαίδευσεν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοκεῖ σοι ὁτουοῦν 

ἴῃ. πιϑπιουὶᾶ ἰδηΐιπι πρεσβυτέ- 
ρῶν ξιιϊδεοῖ, δηϊαιδηι [θοῖ}- 
οὔδαξ σϑάιιχὶ, 

8 Ἦδος οὲ 4186 δϑαιιηῖαιγ, 
::ιϑάθιν ἔδθσθ νϑυθϊ8 ϑχϑοσλρ οὶ 
διιοῖον Ὠιδίορὶ ἐθ γιγὲ. υδβαι9 
δὰ ἤηθπὶ , 32. οι Π10Π20- 
ΖΔΌ11 Πδὸ νδγίϑίδιθ ἐπέβαν» 
γε γοῦν ἐπὶ τὸν ἵππον 
(Βοθοκῆ. ὁ Οοά. Αι. τῶν ἵπ- 
σιων), θὲ Ἰονιοεῖθυθ 8}16 εἱ 
ϑαυμάσια ττο ϑαυμαςά, ἐπαν- 
δεύσατο Ῥτο ἐδίδαξε, οἷς. Νῖ6- 
11 ποϑῖει ἰοοὶ Ρ]υΔγοδυο 
φυοᾳυθ ξη ΤΗφΦηιἱδίαο], ο. 11, 

4 Μιὰ, πὰ, ἴὰ ᾿Ἔχεσϑαι.- 
Ορροοιίυπὶ δυίθπι ἢος 218 
4υδ6 ἘΠθηλρίος)685 ἢρΡ866 ἀο- 
ο6γΘ ροίΐογαϊξ ἤ]μπε, Ὧθο [Δ- 
Θ᾽ ἀοοιι. 

4 Ψυϊρο ἐν τοῖς ὠρίςοις. Αἰ- 
ἴζοδπι ἔογπιυδηι, ὃχ ορίϊπιῖς 

οοἀᾷ, ναῖ, οἱ ΟἸδεῖς. σϑδεϊοΐι 
Β6.. Μιά. ἀθ θὰ Οτδπρι. 6. 
437. Ἡοπιοῖ, δά 1 τιοῖδιι. ϑοῃ. 
2, ΨνοΙΥ. δὰ Ἀροίζ, ἀθ Ασςο. 
ἴμῃοῖ, Ρ. 21. Οὗ δὰ οχῆ, 1. 
ποῖ, 9. -- Τυσι ῥγο νυ]ᾷ. τῶν 
προτέρων δάνθοτεθ!δϊ θαι ξαεπηδπι 
ἢις ἀθαὲ ὁ θη, ξ' οἱ Ῥασ, Β, 
ἴῃ αὸ 1ϊᾶὰ σογγθοίμπι. Υιά, 
διργλ δὰ 31, ἃ. 

3. 1 γεϊπιδομι πο, οὲ Μο.- 
1θεῖ85, ΤΟΥ ἀϊἀ ΓῊΡΕ οἷ:- 
7.8 δ᾽δῖπι τηϑηῖϊο δῖ, ἔπ 1,8- 
οβείθ Ρ]δίοηιϑ Ἰοσιθηῖθε ἕῶ-Ὃ ὁ 
ἀυμσυμίυτ, ὉΡὲ ἐρεῖ ρυάογοιι 
8.111π ἀθο]δγδηῖ, αυοά ἰδηῖο 
ἀοιοείογθα οὲ ἔρῃοῦ:]ογϑα Ρϑ- 
ἔγιθυδ δῖηῖ, ΟΕ. Οπιηϊῃο 
Ἰμεῖπι Οταθοοσιπὶ Πογοισπὶι 
11 ὭΟΧΑΘ ἔμθευπῖ: ιἱ ὕΠο- 

ομδ ῬΒοοσϊοηΐβ, Οἰδδῖρρυς ΟΒἃ- 
Ὀτῖδθ. Ρ]υϊδγοῖ. ἔπ Ῥῇοο. Ὁ, 
144, 120. ΒΙΕΘΤΕΑ. 

3 Ψυ!].- 
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πεποιηκέναι; τούτῳ γάρ που καὶ συγγέγονας ὅ, καὶ ὁρᾷς 
οἷός ἔςιν. εἰ δὲ βούλει, Περικλέα, οὕτω μεγαλοπρεπῶς σο- 
φὸν ἄνδρα, οἶσθ᾽ ὅτι δύο υἱεῖς ἔθρεψε, Πάραλον καὶ Ξάνγ- 
ϑεέππον ". ΑΝ. "᾿Ἔγωγε. ΣΩ. Τούτους μέγτοι, ὡς οἶσθα καὶ ο. 
σὺ, ἱππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους ᾿4θηναίων, καὶ 
μουσικὴν καὶ ἀγωνίαν καὶ τάλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνης ἔχε- 
ται, οὐδενὸς χείρους. ἀγαθοὺς δὲ ἄρα ἄνδρας οὐκ ᾿ἐβού- 
λετο ποιῆσαι; δοκῶ μὲν, ἐβούλετο" ἀλλὰ μὴ οὐκ ἢ διδα- 
κτόν. ἵνα δὲ μὴ ὀλίγους οἴῃ, καὶ τοὺς φαυλοτάτους ᾿Αϑη- 
γαίων, ἀδυνάτους γεγονέναι τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἐνθυμήθητι 
ὅτι Θουκυδίδης αὖ δύο υἱεῖς ἔθρεψε δ, Μελησίαν καὶ Στέ- 
φαγον, καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ, καὶ ἐπάλαι.-- 

σαν κάλλιςα ᾿Αϑηναίων. τὸν μὲν γὰρ Ξανϑίᾳ ἔδωχε, τὸν 
δὲ Εὐδώρῳ. οὗτοι δέ που ἐδόκουν τῶν τότε κάλλιςα πα- 

5. 

8 Ψυ]ρο καὶ σὺ συγγέγ. Βεἰς- 
Κος θοηοβ οοὐά, γαϊ. (Οο18], 
θη, Σ΄ β8θαιυθηϑ Ῥτο;οΙΠΘΏ 

Ἰυὰ ἀθ Πποιιηῖδυδ ὩΠ πιΔθ δοΥ- 
115 Ὠδ400 ἀθ διεὶς δάπιο- 
ἄτπι, οὐπὶ Βοῖπο ἴδαι ροΐϊθηϑ 

Ομ: οἱ ἸΘΟΙΟΩΙ 1 ατο- 
749 οοἀά. δδρυ]δηῖιν, 640 
μδρϑηΐ καὶ σὺ γέγονας. Ουοά- 
δ᾽ ἀἱσοῖθ ψοϊμίκδοι ϑοογδῖθδ, 
φυοὰ νοϊμυπὲ αυΐ νυ]ραῖδθ Ρᾶ- 
ποοϊηδηῖατ, αὗτός ἀἸΧι656ὲ θα 
σύ. 59ὰ Ἰοπρθ πιϑ]ῖυ5 συγγέ- 
γονας ΟΡοητίοΣ δυρθεῖοσι ἀ- 
κήκοας. 

4 Υιά, δὰ ΑἹοῖρ. 1. 81. 

6 ΤΗυογάϊάθ5 πἰο, Μο]θ δῖ 9 
ἃ]., βοὰ οοπέυπάοηάιδ. οἰπὶ 
Ἰϑδρίοσῖσο - Πα] θθοχεῖπιο ΟἹου 
1199 ῬοσΣο118 ἀχι χορ Ὁ]1οἃ δά- 
ὙΡΙΒΆΤΣῸΘ “ογδῖς οἱ, βιουὰξ Πϊο 
οἰοδῖο διιιάϊοδβιβ οσᾶῖ, 1:8 Τῆυ- 
εγάτάθιηι ορίϊηιδῖθβ ἀϊιοθπι Πᾶ- 
βεῦδηῖςῳ ἄοῃθο ῬΘΕ101186 διῖ]- 
δυ5 ὅπ ΟΧΣ] πὶ Δθῖγθ οοδοῖϊι8 
ρεῖ,. Ὑιά. Ρ]μυΐίδτοι. 1 Ῥοσὶ- 
εἶθ ν. 155.8ε6α6ᾳ. σῈ. 
γοεβρὰ δλίγους καὶ τοὺς φαυ- 

λοτάτους Ῥᾶυ]ο 1πΐοτγιιιβ Σθ81:- 
ΣΌΣ οἱ ΘΧΡΙΙὐδηῖογ [ἷ8. 
λλὰ 788 ἴσως ὃ Θ. φαῦλος 
κα ἤσαν αὐτῷ πλεῖςοι 

φίλοι κι τ. ὁἕ. Ἦοο τίδαυθ αἱ- 
οἷν, Τῆς ἀξάθαι ᾿περτῖπλῖ8 ἀο-. 
ουπδηΐο 6836, ΠΟῺ γνδϊ]ογθ 3]-. 

Δ0 βθηθγοβιιβ 'ρ80 1 δΔη11ο 18, 
408 ρθὲ Οτγαθοῖδαι μαριθειξ 
οὐὔλληι Ῥ]υγῖπιοδ, ὨΘΙ ΘΠ 
ἴδ θῃ 11}} Ὡϑβοῖλο Ἰἀοηθιιπι 1" 
νϑηθειῖ. Νοι ᾿πελθχῖῖο ἰδπηθη 
Ἠδοεϑηϊ νῖγὶ ἀοοἱ: 1 θ0 αιιοᾶ 
ψνϑερθᾶ 1114 ἵνα δὲ μὴ --- φαυ- 
λοτάτους 5ἰαϊϊπι δι] οἱ μων 
πιθηϊ ον! νἱγούπι ΟΓΩΔί 881- 
τπιοζυτὶ οἱ φγοχίηιθ αχυΐάθπι 
ῬΘΥ101189 4.881 Πϊο δἰῖχυο πο- 
ἀο ἀϊοὶ ροϊμοσι: φαῦλος Ἦ᾿. 6.. 
αἴ νι ἀϊπι}8) ὭΘαι6 ρΘηθκοδδ 
ὭΘαΙΘ ροΐδθῃηϑ8. Νραυδ δῇο 
ΑἸτου γθπλ ΘΧΡΘΟΙΓΘ Ῥοδδιι, 
Πδὶ τ πορὶιροηϊϊ8δ ὨΘ6110 
Ὁ110 δά δι ρθειοσᾶ Ἐχθπ}Ρ]ἃ γθ- 
δρθοῖι, δα νο]ιῖ ΘΧΙΓΙΏ5ΘΟ118 
δυο ἰγδλῃδίϊιπι ἔθοοσις δ0γ]- 
ἴον δὰ Τ πυογάτάθηι, χυθπὶ τ 
οπιῖηθπι ἀὐνιῖοπι δὲ ορίϊπιδ- 

θσπὶ Ῥεϊηοῖροπι, ΔΙ χο ποάο 
ἸἸδηαυᾶπι αἰπλυῖι πὶ οδίθυ8 Υἱ- 
ἀθίυν ρμοίιι 550 δαἤοθσθ. Οὐδθ 

, ξαῖϊο Δ δἰ ᾳυδηΐυπ, ἔοσῖθ δά- 
Ἰωανδσὶ Ῥοϑϑὶὶ, 88 Ῥτο. 16ρ8- 
ἴω μηδαμῆ, ᾿ρδτς ἐἢ λοδν 
ἀυπι ργεόροῦο. 8:8] Ρδυλῖῖ 
ϑιπθηδαϊ -- ὀλίγους οἵῃ» καὶ 
οὗ τοὺς φανλοτάτους. 

ε 0Π]κἃ. 
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84 λαίειν. ἢ οὐ μέμνησαι; ΑΝ. "Ἔγωγε, ἀκοῇ. «ΣΩ. Οὐκοῦν 
δῆλον, ὅτι οὗτος οὐκ ἄν ποτε, οὗ μέν ἔδει δαπανώμενον 
διδασκειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε τοὺς παῖδας τοὶς αὑτοῦ" οὗ 
δὲ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα ἀγαθοὺς ἄνδρας ποιῆσαι, ταῦτα 

ν». δὲ οὐκ ἐδίδαξεν, εἰ διδακτὸν ἦν ". ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὃ Θου- 
κυδίδης φαῦλος ἦν, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ πλεῖξοι φίλοι ᾽,48η- 
γαίων καὶ τῶν συμμάχων; καὶ οἷκίας μεγάλης ἦν, καὶ ἐδύ- 
γατο μέγα ἔν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις “Ἕλλησιν, ὥστε, 
εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτὸν, ἐξευρεῖν ἂν 5 ὅστις ἔμελλεν αὐτοῦ 
τοὺς υἱεῖς ἀγαθοὺς ποιήσειν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων τις ἢ τῶν 
ξένων, εἶ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαζε διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν 
ἀλλὰ γὰρ, ὦ ἑταῖρε ᾿ΑἌνυτε, μὴ οὐκ ἢ διδακτὸν ἀῤετή. 

ο..4Ν. Ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως μοι δοκεῖς κακῶς λέγειν ἀνθρώ- 
πους. ἐγὼ μὲν οὖν ἄν σοι συμβουλεύσαιμι, εἰ ἐθέλεις ἐμοὶ 
πείθεσθαι, εὐλαβεῖσθαι. ὡς ἴσως μὲν καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει 
ὁάδιόν δ ἔςξι κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους ἢ εὖ, ἐν τῇδε δὲ καὶ 
πάνυ. οἶμαι δὲ σε καὶ αὐτὸν εἰδέναι. 

4 Ὁ] μι νοσθαι οὗ, ἰῃ ῖ5 
οὗ μὲν --- οὐ δὲ --- τἰὰ τυοίυν 

δ" ρϑηϊνο 16 Γο018 (ΥἹ4, δι.- 
Ῥτὰ 28. Ὠοῖ, 6.).Ύ. 594 πι]]υ αὶ 
δάδιιις ὀχθηλρίυτι νθηϊ σοἢ." 
δἰ το 1ΟὩ18 δαπανᾷν τινος, ΟἸΠΏ 
Ῥίϑηδ βῖηϊ οπιηΐᾶ 1118 δαπανῶν 
εἴς τι. Οὐυδεέθ ἤμῺΟ Θ(18Π|Ὲ 1101“ 
66 ἔανθο ἘἸΒΟΠΘΥΙ ΥΤΔΊΊΟΩΣ, ἴῃ 
Ὡοΐ6 δὰ 14]. ἀ6 γιετὶ, 6., υδὲ 
ἢᾶθα οπὔπηϊᾶ ἰοἰάοπὶ ν Ρ18 16- 

Ὠΐατ, Ιο60 Δδιυΐθηι ἐδιίαβ οὗ 
18 Ῥτγοβῖδι οἷ, ϑδημάθπι ἔοι- 

πιᾶπιὶ Ὡοδῖγο σιοαυθ Ϊοςοο τγοα- 
ἀλ υθθη186, ΕἸορδηῖος δηῖπι 
δάνεγρίυπι οὗ ροϑβιειπι τὸ εἰς 
ἄ 5. εἰς δ; νἴαπιο υἱ ὅδεν ζῶ 
ἀϊοίτιν ὑτὸ ἀφ᾽ ὧν ζῶ. Νόαυθ 
δηνθη Σοοηρτι 5141 Ὀδιιπιιι8 
νυ]ρδίδιη ϊἃ οχρ]οδῖ, υἱ οὗ 
(δ. ὁ. ὅπου) ἀϊεοίυπι 811 Ῥγοὸ ἐν 
οἷς. --- Ῥήοβα αυοᾳιιθ εεἰ 6- 
ΟἾΚΙΣ δϑηϊθηῖα ργὸ ταῦτα δὲ 
οχ δοάοθπι ἀϊδίορο σχϑϑογίθοχθ 
διιδλάθητβ τοῦτο δὲ, πὶ ΟΡ 
Ῥτοχίπιθ διιοοθάθῃβ διδακτόν, 
ἴχπὶ Οὗ δϑηδιιπι, Οοἵπὶ οθίθγβ 
δι11 18 οὐὔτηΐδυ δι ἀττπε ΥἹΥ- 
[116 οομππιοϊι8 Ορροπδίμ 

δἰ ταῦτα μὲν --- τοῦτο δὲ ---- 
Νδηὶ {88 δά τιοπόδηι 1 Βος 
ἀμοαιθ νυ]ραῖδπι ἀϊχι {Π]ε]- 
οἴτ8. νϑ]θὴΐὶ ὅδ αιΐϊάθε δὲ 
ὀχρ! οδηα δθι. Ροΐϊιι Θχοις- 
ΒΆΠὯΔΔ δὶ ἃ διηῖϊ οχίγα 6ι- 
Ὀίυπι Ροδιῖδ: δ6α ἤθη ἔογίδδ- 
860 δὰ γοοιδδηάα 4086 6 ἔοπ!θ 
Ὡοη σοηϊοπιηθηἦο ἀρτογδ οἴ- 
ξεγυπίαγ, Μιγυπὶ δηΐηι 6δδβοῖ 
δῖ ἂν 1111ιι86 ἀτα]ορὶ σοπδδτοὶ- 
Ὡδῖοτθ 1 Ῥ]δῖοηϊβ νοῦῦᾶ Ἀ18 
1Πδῖυπι θδδοὲ συοά εοχαιΐδΣ» 
118 Θὲ σοῃοίηηξι8 ἡἀτοδη δι 
5:1. -- Ὠθ. ἀυρ]1οῖ ἀοπίχυθ 
ἐν --- μὲν --- δὲ --ο δὲ “-- νιᾶ. 
χο. πιϑπὶ δὲ Ὀϑιμοδιϑηῖ 

Μιὰ. Ῥ. 129. 

9 Τὴ Π14]. ἀο σι ρὶ, 1. 1, οδὲ 
ἐξεῦρεν ὦν, που πη ΔΡῖο. --- 
ΝΜοχ δὰ αὐτοῦ νιὰ, Ιπά, 1,Δι. 
ἴῃ ν. σδϑμλίνιιδ. 

5. 1ιδροπάυπι ῥᾷον (ΡΑΙΟΝ). 
Ουδηι οπιϑηάδίϊομποπι σοηβε- 
πιλῖδπι Ὁ Ἡριπμά. δὰ Ῥηδο- 
ἄοῃ. 41. πυπο Β6. συοάμ6 οὲ 

ϑ΄.Π]ο]- 
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ΣΏ. Ὦ Μένων, ᾿άνυτος μέν μοι δοκεῖ χαλεπαίνειν᾽ 35 
καὶ οὐδὲν θαυμάζω" οἴεται γάρ μὲ πρῶτον μὲν κακηγορεῖν 
τούτους τοὺς ἀνδρας" ἔπειτα ἡγεῖται καὶ αὐτὸς εἶναι εἷς 
τούτων. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν, ἐάν ποτε γνῷ οἷόν ἔξι τὸ κακῶς 
λέγειν, παύσεται χαλεπαίνων" νῦν δὲ ἀγνοεῖ, Σὺ δέ μοι Ὁ. 
εἰπὲ, οὐ καὶ παρ᾽ ὑμῖν εἰσι καλοὶ κἀγαθοὶ ἄνδρες; ΜῈΝ. 
Πάνυ γε, ΣΏΩ. Τί οὖν; ἐθέλουσιν οὗτοι παρέχειν αὑτοὺς 
διδασκάλους τοῖς νέοις, καὶ ὁμολογεῖν διδασκαλοί τε εἶγαι, 
ἢ διδακτὸν ἀρετήν "; ΠΙῚἘΕΝ. Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ὦ “Σώχρα- 
τες" ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἄν αὐτῶν ἀκούσαις ὡς διδακτὸν, τοτὲ 

᾿ δὲ ὡς οὔ. ΣΏ. Φῶμεν οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τού- 
του τοῦ πράγματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται; 
ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ «Σώκρατες. Σ,Ώ. Τί δαὶ δή; οἷο. 
σοφιςαί σοι οὗτοι, οἵπερ μόνοι ἐπαγγέλλονται, δοκοῦσι δι- 
δασκαλοι εἶναι ἀρετῆς; ΜῈΝ. Καὶ Γοργίου μάλιξα, ὦ 
Σώκρατες, ταῦτα ἄγαμαι, ὅτι οὐκ ἄν ποτε αὐτοῦ τοῦτο 
ἀχούσαις ὑπισχνουμένου" ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καταχγελῷ, 
ὅταν ἀκούσῃ ὑπισχνουμένων. ἀλλὰ λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν 

δ] οἴθχαι. δἀορίδειιη:. Οὐοὰ 
δυΐοπι {ΠΣ 1118, πὲηι18 ρτᾶ- 
γοπὶ πάπα οἰνιϊδιῖ8 ΑἸ ΒΘΠΙθη- 
δἰιιπιὶ ΓΘΡΓ Θϑηβίομδηι 6556 Ρυ- 
ιτδῖ, Ἰὰ το] ΕΣ χυϊά θη 5θοι5 6880 
νἱἀοίυγ; οοτὶθ ρΪδηθ [4118 δδὶ 
Βδος οὐδῖο αυδῖθπι Ποηιὶ- 
πὶ Σπΐπσο ἵειρυοτῖς Ἐ]δῖο. 
ποάεὶ, ἔδο!!θ 6566 υἰγυ 4110. 
οογθ νο]Ἱυΐϊθδθὶ δου ρίοσ, ἴπὸ 

Ρον καέ, τοὶ ἥ, δϑηῃ θη ᾶσιπι 
Ὠαχυτ; ἔδοϊσδοί. [Ι͂ὼ ἢἤπθ δι» 
ἴθπι αἱοϊοηῖδ ΠπΟΟ 86Ώ8ιι Η]8- 
ὯΘ ΔΡδοηιϊπι 6δὲ διὰ ἢ δὺ, 
οαὐα8 Ὡ.118 ῬΤΟΥΒΙ18 ΣΏ. ΤᾺ 8Ο1 
ΟΥ̓ΔΈΣΟΣΘ νὴδ δρρδιοϑῖ. φυοά 
ἀδοηΐχυθ οὔεογναὶ ὉΠ|ΣΣΟὮ ιι8. 
γοσοα πάνυ ὩοΩ τοοῖθ ἃρίδει 
οοπιρᾶγαῖϊνο ῥᾷον, 14 νοειιπὶ 
οδὲ 8Δ8Ώ6: δὲ Ποη ἀδροῖ δρίδει 
114 χυϊάοπι ᾿ἴο, πο πιΔρ18 
Ἤοθτῖθ ψυᾶπι ἴῃ υιδ11Δ11851π|ὰ Κ6- 
δροῃδίουθ πάνυ γε, 4186 ΟΠΩΣ 
Ἰοφυθηάϊ ἔοτηιδθ δι )πησίτυε. 
Νϑαιιθ ἴδπιθῃ αιιθηαιιδπι (68- 
Βο 1η αὶ. 2, οπμ νοῦρὰ ἢ εὖ. 
Ουοά ποδεῖο δὴ δι᾽:ῖ ἃ οοσγὶ- 
δοηῖθ.Ό. ΜΙ|ΙΠῚ οοτίθ οὐπὶ Β18 

νογδῖθ ἦρδθ ογδίξοῃἹτβ 64] νἱ- 
ἀοῖιυς ρΡοσῖσθ. 

1 Ἡ. ὁ. ἴῃ ΤἈθεβα] δ. 816 
οφρίϊαιν οοὐά. υἱ πὶ ο]1πὶ ()6- 
ἀτκῖιι8 Ἰαρθηαάμπι νἱάσθεαϊ Ῥγοὸ 
νυ] ρ. ἡμῖν. 

4 ἘΠῚ νὶ8 δϑθηϊθῃῖῖδθ οἵ Ὀγᾶ6- 
διθ888 Ῥδγίϊοιΐϊα πο8 ἢιρϑηῖ 
σονγῖροτθ κχαὶ διδακτὸν ἀρετήν. 
Ας ποιϊῖο ἔγθαι θοῦ 6δὲ ἸΏ 
νοΐϊογατι 10 γ19 1]Π|ᾶγυ πὶ ρᾶγῖ!- 
οὐϊάτιιι οοπξιδῖο, 4υδπι δά- 
ἢυς πιοηϊϊιπὶ θεῖ ἃ ΥἹΓΊ8 ἀο- 
οἰ86, ΟΖΕ. ὄσυπι ἴδηιθα 
μδιιὰ σᾶτο τ --- ἢ --- δ101 το- 
βδρομράθηϊδ ᾿ηνοηϊδηῖως (νά. 

μμϑδϑῖ, 4, οἵ δὶ Ηριπμά.), ἤοῃ 
ἱηορῖθ {ΠΡ οΒ5 πιο. φυοαιθ 
μᾶς ]Ἰοσυθμηάϊ ἔογπιδαι ἔϊι8- 
ἴων, υἱ ἀϊδ)ιποῖνο πος ἢ 1]- 
1υὰ ἀϊοαὶ ϑοογδῖθϑς μϑιὲ δὶ 
αυὶ Ῥγοῦογιιπὶ 1]]ογυπι νἱγο- 
ἕὰπι ὨΟῺ αἰδογῖθ αἰουηῖ, 860 
6580 νἱεῖιι115 τπηδρίδῖγοδ, Ὧ11Π2 
ΜΠμὰ ἰδηθθη ἀϊοιηῖ, αιοά κἰἴ 
βιργα (26. ἢ. ς.) νιάϊπιυ5 θο- 
ἄθπι γϑᾶϊῖ, Ῥοβ8θ θᾶι ἀοοθεῖ,"᾽ 

3 νυ, 
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δεινούς δ. Σ,Ώ. Οὐδ᾽ ἄρα σοι δοκοῦσιν οἱ σοφιζαὶ διδά- 
ἀ, σκαλοι εἶνα. ΜΕΝ. Οὐκ ἔχω λέγειν, ὦ Σώκρατες. καὶ 

γὰρ αὐτὸ; ὅπερ οὗ πολλοὶ πέπονθα" τοτὲ μέν μοι δοκοῦσι, 

τοτὲ δὲ οὔ. ΣΩ. Οἶσθα δὲ, ὅτι οὐ μόνον σοί τε καὶ τοῖς 

. ἄλλοις τοῖς πολιτικοῖς " τοῦτο δοχεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδα-- 

κτὸν, τοτὲ δ᾽ οὔ; ἀλλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσθ᾽ ὅτι 

Δρταυτὰ ταῦτα λέγει; ΜΕΝ. Ἐν ποίοις ὄπεσιν; ΣΦ. Ἐν 

τοῖς ἐλεγείοις ', οὗ λέγει" 

Καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε" καὶ μετὰ τοῖσιν 
ζε,. καὶ ἄνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις. 

᾿Εσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσϑλὰ διδάξεαι" ἣν δὲ κακοῖσιν 

Συμμίογῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 
οἶσϑ᾽ ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς λέ- 

.γε. ΜῈΝ. Φαίνεταί γε. ΣΩ. "Ἐν ἄλλοις δέ γε ὀλέγον 

μεταβάς, Εἰ δ᾽ ἦν ποιητὸν, φησὶν, καὶ ἔνϑετον ἀνδρὶ νόημα, 

λέγει πως ὅ, ὅτι Πολλοὺς ἄν μισθοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 
οἵ δυνάμενοι τοῦτο ποιεῖν, καὶ 

Οὔποτ᾽ ἄν ἐξ ἀγαθοῦ πατρὸ; ἔγεντο κακός, 
ω ἤ 

Πειϑόμενος μύθοισι σαόφροσιν. ἀλλὰ διδάσκων 
) ᾽» Ύ Οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν. 

Ἐννοεῖς, ὅτι αὑτὸς αὑτῷ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν τἀναντία 

8 ν, πᾶ. 1 ἌἌγασϑαι οἱ 
Οἴισϑαι. 

4 γ, πὰ, 

1. Αρρδγοῖ μίπεο, Τμθορηῖ- 
ἄδπι 118 ᾳυο4ι6 Ροδηιδῖα ἢ6- 
χοῖςο, ι νἼάἀσίιν, πιαῖγο δοσὶ- 

δ':8θ6θ. Ὑετθιπι δυῖθηι ἔπη 
διϊοσῖ διρηϊῆσδῖι 616β08 οἰ1ᾶπι 
οοπιργθμβοηάμ. Μιὰ. ἀθ 18 
ξυεῖυδ ἀροηῖθπι Εχδηοϊκι ει 1} 
(4]}1ηο Ρ. 85 544. --- Μοχ γεὶ- 
τοῦ ΤΠΟΘΟΡΏΪ01 νοῦβι8 ἴῃ Θαἀ. 
Βδειιπι δϑηϊθηϊδγυπι (ν. 33.) 
δρίλιι5 118 δουϊδιιυς Καὶ μετὰ 
τοῖσιν π. κ΄ ἔ. καὶ παρὰ τοῖσιν. 
Ιω υἱτῖπλο δυΐθπι ψϑῦϑιι δὲ ὮῚς 
οἱ 10᾽1 πιδ]9 οἷϊτα ϑάπιπι εταῖ 
“Συμμιγῇῆς,» ᾳυοά οογεῖροθδηξ 
κῊ συμμιγέῃς . 811} συμμιχϑῆς. 
Νυπο 86. ὁχ υὴὸ Ἐδπθορηῖ- 
ἀϊς οοὐἀΐοα ψιεορίᾳυο εἀιάϊὶ 

συμμίσγης αυοὰ υπῦ Θοἴϊδια 
Χρϑηο ΤῊΣ λῸν οοὔαχ γφ͵γδοροὲ 
1Π Θηλ. 4. 2, 20. υἱ8Ὕ᾽ιῬλ νά. 
ϑοδιηοϊά. Ἀθη οοηδοιῖ τ δι:- 
Βιιδῖα ἴῶ ΤἈθορηαϊ νόζϑιι 
419. (Β6. 1165.) δογρέίυχα, Τοῖς 

’ 
ἀγαϑοῖς σύμμισγε. 

95 Φησὶν --- λέγει --͵ ΑἸτο- 
χυῖι πογυπι νϑγρογιπι διροε- 
ἤυυπι: δθἀ φησὶν ἴῃ ΒΕΓ ΠΘ 
ΘΟΠΊΠΙΩΣ 10818 Δ]1ου)υ8 νϑε- 
815 δῖ. δοϊΪϑὶ ;ηϊογβοσὶ, ἃ11οὁ Ὡΐ- 
δ] οπιΐηυ8 νϑῦρο, λέγειν πηᾶ- 
'χῖπιο, δοηϊθηιίδπι οὐπὶ οθίθεδ 
ογδίϊοῃθ Ἴοηπὐυησοπῖθ. ΟἿ. 
Ἡδοῖηα, δά Οταιγὶ. 62. --- (ο- 
ἴογαπι ἴῃ Βάά, πίϑογα. 427. 
6. 435.) πιοῖγο ᾿υδοηῖο ᾿ϑρῖ- 
ἴων ποιητόν τὸ; ΟΓΔΙΟΏ δ δι:- 
ἴθπι δ6Θε165 ἢϊο ρϑυΐιπι θεὲ ειλ- 
πλυῖϊδίδ. 

8 Ψογα 
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λέγε; ΜῈΝ. Φαίνεται. ΣΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλον ὅ-ς. 

τουοῦν πράγματος, οὗ οἱ μὲν φάσκοντες διδάσχαλοι εἶναι, 
οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσχαλοι ὁμολογοῦνται ᾽, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐ- 
τοὶ ἐπίξασθαι, ἀλλὰ πονηροὶ εἶναι περὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
πρᾶγμα, οὔ φασι διδάσχαλοι εἶναι; οὗ δὲ ὁμολογούμενοι 
αὐτοὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ τοτὲ μέν φασιν αὐτὸ διδαχτὸν εἶναι, 
τοτὲ δὲ οὔ; τοὺς οὖν οὕτω τεταραγμένους περὲ ὁτουοῦν 
φαίης ἄν σὺ κυρίως διδασχάλους εἶναι; ΜῈΝ. Μὰ 4 31 
οὐχ ἔγωγε. Σ,. Οὐκοῦν, εἰ μήτε οἱ σοφιςαὶ, μήτε οὗ αὐτοὶ 
καλοὶ χἀγαϑοὶ ὄντες, διδάσκαλοί εἶσι τοῦ πράγματος, δῆλον 

3 Ψέεζγὰ εκἰσιιοῖιιγα 6589 σ6606- 
Βαϊ: Ἔχεις εἰπεῖν ἄλλο ὅδτιοῦν 
πρᾶγμα, οὗ --- ὁμολογοῖνται: 
οὐ Ὡοΐθη Ρῥυϊογὶ5 ργοροβί- 
ὈΟΏΙ5 ΔΡΡΙΙοΣϊ 86 δθημῖνο 
Ῥοηά θη χη το]δῖῖνι. [66πὲ 
λοοιάϊε Ῥϑυ]ο ᾿ηΐθϑειι8 (37. Ὁ.) 
ἴῃ Ὧ15 : ὡμολογήχαμεν, πράγμα- 
τος οὗ ἦε δδήσκαλοι Η Α λ.. 
τοῦτο ὀιδακτὸν μὴ εἶναι. Ῥτοὸ 
τοῦτο πρᾶγμα, οὗ --- ΑἸϊαυᾶ 
ἰδαι δ 65ῖ 116 Ὁ Βδ6ο ἀϊνογδιῖδβ. 
ΟυρΡ6 ἴῃ Ῥοβί θυ οὶ ΘΧΘ 0] 
ἴὴ 7ἠρ88 πιθηΐῖθ δῖς γϑνϑγᾶ οοῦ- 
οορίιται θδῖ : ὁμολογήκαμεν, τοῦ- 
το πρᾶγμα -- εἶναι : 8504 ἄτα 
δοσιμδδῖξνιιβ ῬΓΟΧΙπιΘ ὈγδΘοθ- 
ἀπ φοητίνιπι οὗ, ἴρ89 ἰγδη- 
δι τὰ ροηρϊῖναι ΠΊΘΓΔ (ἔς 
ἰγαεξέοτιΘ; αὐτὰ αξίγαςσεϊο- 
πεηε ἐποόγίαπι ἀϊεϊπιυδ., οὗ 
γυ]ραῖϊ οσοπι 1114π|, απ τα] δ1}- 
νυπι ΠοΟυΪΩΣ Δ] ογυδ Ῥγοροϑὶ- 
ἸΟῺΣ 86 ΔΡΡΙΙοδῖ, Εἰ δὰ 1η- 
νοῦξᾶπι συ θπι ἤδὴο δίιγδοι!- 
οηθπιὶ δρθοϊδηϊ Ρ]ΘγΆχι 9 ΘΧΘΠι- 

]]1δῖὰ ἃ πιθ ἴῃ ΟὙΔΙΠΠ,. 
4. 15,ι. (138.) 1, 4ἅ. Μαί. 
σε. δ. ἀ74. ς. Ἡειπά. δὰ 1.,γ8. 
ἀρ. ἴῃ μος ποβῖγο δυΐῖθηι ΘΧ6Π1- 
Ρίο, φυδπαυᾶπι οὗ οχϊθγηᾶπι 
δοπο δ σοῃξογπιδιϊ Οὔ Θλ 6]- 
ἄοπι διἰἰγδοϊί ουδ γαϊϊοηι οοπ1- 
πιοάδ 1ἃ δοσθηβ8θ88, ργδονδὶοὲ 
ἰλπιθὰ απαεοίωεΐμα αυδοάδῃηι. 
φυοά ἔδοι!τπιθ 5θη 1188 1 ]ο- 
εο Ἠοπιοεῖοσο υ}1ι5 ἔξογπιᾶθ 
Ριοἴοῖγρο 1]. σ, 192. Ἄἄλλου δ᾽ 
οὔ τευ οἷδα τοῦ ἂν κλυτὰ τεύ- 

εα δύω. 5ο]οθοθ νυ]ρο, σιποὰ 
ζδιρο ἴα πΠιΟΏΘΓΘ δ ρήριδι, 
οὐνῖς 101 τεῦ ἄν: τίς ΘΏ1Π), 
υ66 6δῖ τεῦ, ρμοβῖ οὔτις τοῖΔ- 
νι: Ιοουπι οΟδιηθγθ θαι: 
νογδας δου ρίυγδιηι ρογγριῖ (οὐ, 
γιηά. ἂρ. ΑἸΐοσ. ἤθήυθ ἀυ- 
ΒΟ. υϊῃ Ροΐυτγοδ; 6 φισδυδ 
Το πὶ ὨΜ]}]1ι8 5601]16 6ὲ τλουλ  ηξ 
ΘηοΐΔΓΘ δι ρθγϑοάθγμῃξ οὐ οϊ. 
[δ᾽΄ᾳΧ Ἰδᾷιιθ ἄμπι ἀτϊοῖῖ Αςἢ11168 
άλλου δ᾽ οὔ τευ 5οηϊθηῖλᾶπι 

τἰτηδιῖᾶπὶ 3) 8ΠῚ2Ὸ δᾶροῖ 
Δησ: ᾿Αλλου δ᾽ οὔτινος τεύχεα 

δύοιμ᾽ ἂν : 5εἀ 51Δι1πι ᾿γδη δ ΘῺ 8 
ἴη ἤδη ]ἸΟαιθηα!ὶ ἔοτγπιδαηι, 
οὐκ' οἶδα οὗτινος τεύχεα δύω, 
Δπιρδ88 σση)υηριῖ. [18 Ὡοδῖσο 
Ἰοοσο Ῥυϊπιδυῖὶᾶὰ βδϑηῃϊϑηῖϊδ οδὲ 
Ἔχεις εἰπᾶν ἄλλου ὁτουοῦν 
πράγματος διδασχάλους: δεὰ 
ΧΡ] Ιοδῖ 8 τηοχ Ἰοαυ 8 ἰγδη- 
δῖ ἴθ δπο ἔογιδιαι: (ἼἜζΖεις 
εἰπεῖν ἄλλο δτιοῦν πρᾶγμα), 
οὗ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶ- 
γαι : ́συοζγιπὶ οδιι88 ἰΔΙΏ6} Ὁγὶ- 
οὐδ 1186 θη πειῖδὲ, Αἴσιιο ἢιϊις 
βετιῖπϑι οἰσαπι 11υἀ, αιιοὰ :π- 
τὰ ὅ. ἀ4. δπαθη ἀδεϊι8 μας 

ΒΟΥ ΠΡ ἴδ: δὲ μὴ ἐπιςήμῃς 
εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν ἰγνεταν, 
ἢ -- χρώμενοι, τὰς πόλεις ὁρ- 
ϑοῦσιν, αἴ 10᾽1 ΘΧΡΟΠΘΠλ8. 
6 νεῦρο Ὃμολογεῖν νὶὰ. 

Ιμᾶ, --- δὲ ἀθ ἔξογπιυ]ᾶ οὐχ ὅ- 
πως, ατιΔὰ6 ἢ. 1]. νᾶ]οὲ ποι πιο- 
.««ο πιοτ, νὰ, Ογδιμι. δ. 150. 
(447.) 

1 ζοὰὐά. 



62 ΜΕΝ,.Ν. 

ὅτι οὐκ ἄν ἄλλοι γε. ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ, ΣΩ. ΕἾ δέ 
γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί. ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἔχειν 

Ὁ. ὡς λέγει. ΣΩ. ᾿Ὡμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος οὗ μήτε 
διδάσκαλοι μήτε μαθηταὶ εἶεν, τοῦτο διδακτὸν μὴ εἶναι " ; 
ΕΝ. Ὡμολογήκαμεν. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀρετῆς οὐδαμοῦ φαί- 
ψονεαι διδάσκαλοι. ΜΕΝ. Ἔςι ταῦτα. ΣΏ. Εἰ δέ γε μὴ 
διδάσκαλοι, οὐδὲ᾽ μαθηταί. ἍΜῈΕΝ. Φαίνεται οὕτως. ΣΏ. 

ο, Δ ρετὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν. ΜΕΝ. Οὐκ ἔοικεν, εἴπερ 
ὀρθῶς ἡμεῖς ἐσκεμμεθα. ὥστε καὶ θαυμάζω δὴ, ὦ Σώκρα- 
τες, πότερόν ποτε οὐδ᾽ εἰσὶν ἀγαθοὺ ἀνδρες, ἢ τίς ἄν εἴη 

ἁ. τρόπος τῆς γενέσεως τῶν ἀγαθῶν γιγνομένων 5. ΣΩ. Κιν- 
δυνεύομεν, ὦ ἸΠένων, ἐγώ τε καὶ σὺ φαῦλοί τινες εἶναι ἄν- 
ὃρες, καὶ σέ τε Τ᾽ ργίας οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευκένγαι, καὶ ἐμὲ 
Πρόδικος δ. παντὸς μᾶλλον οὖν προσεκτέον τὸν νοῦν ἡμῖν 
αὐτοῖς, καὶ ζητητέον ὅστις ἡμᾶς ἑνί γέ τῳ τρόπῳ " βελ-- 

ὁ. τίους ποιήσει. λέγω δὲ ταῦτα, ἀποβλέψας πρὸς τὴν ἄρτι 
ζήτησιν’ ὡς ἡμᾶς ἔλαθε καταγελώζως, ὅτι οὐ μόνον ἐπιςή- 
μῆς ἡγουμένης ὀρθῶς τε καὶ εὖ τοῖς ἀνθρώποις πράττεται 
τὰ πράγματα, ἢ ἴσως καὶ διαφεύγειν ἡμᾶς τὸ γνῶναι " τίγα 

41 (οδα; ορῖ. οἔ ΡΙυν. πιῖγο 
οοηδθηδιι τοῦτο μήτε διδακτὸν 
εἶναι, υπᾶάο Β6. ἔφροι, τ. 
δι ε. Ου οβείδγσθ νἱάδιις 
υοὰ διιρτὰ 26. ο,, υπᾶϑ δθο 
νοεῦα τοροία διυηὶ, Ἰϑρίτας 
μὴ διδακτὸν ε. 564 τὸ ἀ!Π]Πρθη- 
Ὧν σοηοιάογδία νὶχ ἀπ 10 
υἱη 10:1 φιοαιθ μηδὲ 50γ 0 92- 
ὑπ 861, Νἧδπι ἴῃ 60 σιοά 

201 ργδϑοϑάϊε οἱ ἔς, διδακτὸν ---» 
ἀναγκαῖον αὐτοῦ καὶ διδασκά-- 
λους καὶ μαϑητὰς εἶναι Ῥτῖυδ 
καί νλ]οὸὲ δεέίαπι, οὐ τΟΒΡΟΙ"“ 
ἄθεο ἀεδεῖ 1 δοηϊθηϊἃ Ὡθρ8- 
εἶνδ διδιί!πι δι δ] ϑοῖα μηδέ. 5}}- 
Ἰδθδη δέ δυΐδιν ἴῃ 16 μηδὲ 
διδακτόν Δδιοδοτρίδπι 1δ: 6866 
ὨΪΠ11 πλΐγηι) υἱ ποαιθ 16, 
ᾳυοὰ Πὶο μηδέ ἰγδη δὶ: 10 μητ8 
ον οαπάθαιν νοσοϑπὶ δ16 Ὀ͵ζᾶθ- 
τ 88 Πι. 

9 (οἀ. Οοἱεῖ. οπι. γιγγομό- 
γῶν: 6 σοΥξθοΟΙ 06. ΟΡΙΏΟΣ. 
νυϊραῖαπι εἰς ἀϊδρῖ09 οδμὲ δὶ 
αυϊάθα; βδηῖ, φιοσιοάο ἤδηϊ,"" 

8 ΝΟΥ δῖηθ οδυ:]] δῖοι Ῥεο- 
ἅϊοϊ ἀϊδοῖρυ]υπι 86 ἀΐσογο 80- 
ογδῖοπι ἔδλοι]θ οσθάο. Ουδι- 
ν]5 διιῖθη ὩΟΏ 181 80 ἢ 0182 6] 
ἀ6 ποηπιῖηυπ; σϑοϊπ τ 418» 

6υοῖθθ, ποαμ6 Πῶθ 61:9 ἵτε3»- 
8Β10η69 τηρπιογοῖ, ἱἱ Ῥγοίδᾳ. 
3λ11. 4. (ἐγὼ ἔυπειρος. 6}: δε- 
116 δο]Π1οϑῖ, διὰ τὸ μαϑητὴς εἷ- 
γαι Προδίκου τουτουΐ) ΟΥΔΙΥ], 
8ή, Β.: ἰδῦϑὴ δ]18 σιοχυθ 
δριιὰ 1}]μπὶ δι 1686 Θιιτ, μος 
ἴρδ8ο ἰοοο δ᾽βηϊβοδίως. 

4 Ψιαᾳ, Ιπἀ. “γί. 

δ ηῖοῦ νοςσοβ ἢ ἴσως Ἰηῖοτ- 
δογῖα νι ]ρὸ Ἰορυηπίυς ᾿δθο, εἰ 
μὴ τοῦτο δοίημεν, ὡς οὐ 
ἐπιςήμης ἀλλὰ καὶ ἄλλου τινός: 
4.146 ἴᾶπιθὴη Ὡθῆπ6 ἂρυά ΕἸ» 
οἴπυηι, Ὡδ49 1 ΟἸδυκίδηο, 
ὨδαυΘ  ι|1Ὁ 6 ἀιιοάθεϊαι 
οοάϊοῖθιι5 αι1ὸ8 ΒΟΚΙΚΟΥ σοσ 
τ(11ἴ, Ἰορυπίατ, ρῥγδοῖος Ῥδεῖδβ 
Ἐ,, ἴῃ οὐ͵υδ πιδιβίηθ ἃ γϑοθῃ» 
ἸοΓΘ ἴδηι δοσῖρίδ δι, [118- 
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ποτὲ τρόπον γίγνονται οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες. ΜΕΝ. Πῶς 
τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. ἴΩδε. ὅτι μὲν τοὺς ' ἀγα- 38 
ϑοὺς ἄνδρας δεῖ ὠςφελέμους εἶναι, ὀρθῶς ὡμολογήκαμεν τοῦ- 

ν"ϑ1,τό γε, ὅτι οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι. ἦ γάρ; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. 
Καὶ ὅτι γε ὠφέλιμοι ἔσονται, ἄν ὀρϑῶς ἡμῖν ἡγῶνται τῶν 
πραγμάτων, καὶ τοῦτό που καλῶς ὡμολογοῦμεν; ΜΕΝ. 
Ναί. ΣΙΏ. Ὅτι δ᾽ οὐκ ἔξιν ὀρθῶς ἡγεῖσϑαι, ἐὰν μὴ φρό- 
γμὸς ἡ “, τοῦτο ὅμοιοί ἔσμεν οὐκ ὀρθῶς ὡμολογηκόσι., 
ΜΕΝ. Πῶς δὴ ὀρϑῶς λέγεις; δ Σ,Ώ. Ἐγὼ ἐρ ὥ. εἴ τις ὃ. 
ἐδὼς τὴν ὅδὸν τὴν εἰς «ἄάρισαν, ἢ ὅποι βούλει ἄλλοσε, 
βαδίζοι ᾿ καὶ ἄλλοις ἡγοῖτο, ἄλλο τι ὀρθῶς ἄν καὶ εὖ 
ἡγοῖτο; ΜῈΝ. Πάνυ γε. ΣΦ. Τί δ᾽, εἴ τις ὀρϑῶς μὲν 
δοξάζουν ἥτις ἐςὶν ἡ ὁδὸς, ἐληλυϑὼς δὲ μὴ, μηδ᾽ ἐπιςάμε- 

{9 τοοῖθ ἴᾶθο σοῃβι ἀδγδηῖὶ 
αὐτὶ 6586 ὩΟἢ Ῥοϊθοδβῖ, νϑῖ- 

δὰ Βᾶθο, 4:86 Ὡ1}}]ἃ νϑγᾶ δι:- 
οἰοχιδῖθ τμηΐυν, ἃ Ῥ]δίοηῃθ 
Ῥιοξθοῖδ πο 6886, 86 τηδΥ- 
δῖ οἷϊπι 1118 ἃ 60ὺ αυϊ 
γπι 11] 108 ἢ, ΄ιιοά εδβὲ ῥῬγο εἰ 
δὲ μή, (νἱά. Ηοορον. δ΄. ὔ:Ζ. 
ῬΡ.312. 313.), ἀϊδογῖῖυ8 δ]οαιὶ 
δ΄] .6. Δά Θχρ]ϊοδηἄμπι δι:- 
Ρεγῖιι8 οὐ μόνον, ἀϊρὶτιπι δά 
Ἰηῃδθαυθηῖϊδ ηϊθηάθγθ νϑ]οῖ 
νεῖρο (ἀλλα καὶ ἄλλου τινός). 
γιάϊε δὲ ὄχροβυῖὲ πος {Π1τὲ- 
εδυ8. Νὸοβ τη ΘΧρβ]] θη 416 1π- 
ἱϑγρεϑίδπι 18 ἅ]186 πα Π1Π1θ 
ἸΟΩΪ 1 ΓΘ ἴδπι ἃρθχζίᾶ ποι 
οϑ᾽ αν! πι18. 
ἴῃ Ιηβηπῖνο διαφεύγειν δυ- 

ἰθπι ἴδπιογο οἱΐπαι οἶϑηβιιπι 
6εἢ,) ατ1881 ΠΟοῚ τθοῖθ ρεπαογοῖ 
ἃ νογῦο ἔλαϑεν. ϑοῖει ϑηΐϊπι 
Ῥοεξῖ νοσ]ᾶὶ ἢ ος δ6θηϑιι: 
ϑυγραίαπι δ. ΠΘρ] σϑηΐ8 δά- 
ἐϊ Ἰηβηϊνυ; Ρεοῖδρ. Ρ. 323. ἃ. 
παγτὸ προσῆκαν ταύτης ζε μετέ-: 
Ἣν τὴς ἀρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πό- 
ἴω, ΟἿΌΣ νι. Ηορϊηά. Ῥῃαθάσ, 
Ῥ. 245. 6. τοῦτο οἴτ᾽ ἀπόλλυ- 
49αι οὔτε γίγνεσθαι δυνατὸν ἢ 
πάντα οὐρανὸν -- ςῆναι: 2171. ἃ. 
δῶ δὴ --- δύνασϑαι ἀκολουϑ εἴν 
ἢ μηδὲ εἰδέναι. 1. οπιηΐδιυιβ 
δυΐοπι Πὶ6 ΘΧΘΙΏΡ]18 105 }11}- 

νιι5 νίοθι σοὶ Ογρίδιῖν: οὐπὶ 
Μ 

ἂν. Μεπιογδηάιυπι ἰδ πι6 ἢ. ΠΟ- 
δῖτο ἰοοοὺ διαφεύγει ᾿Ἰπνθηΐιπι 
6586 ἴῃ ἰγδυ8 ΕἸοΣθη 8, 1π 
χυΐϊθι8 χ, 

Ν δὶς Β6. 6 οοἀά, Ὑυϊρο 
τοὺς μὲν ἀγ. ταϊηι8 θ6η6: ΟΠ 
Θηϊπι ὈΟΘῺΣ ΥἹΙΣ Τρρουπηΐιν 
41118, 804 δοβθειῖο "ᾶθο 8066- 
πϑηϊξ πορδίλοηϊ, Ὅτε δ᾽ οὔκ 

δςξὶν “.ο 

5 δο, ὃ ἡγούμεγος, ν. δυρτᾶ 
τὰ ξ. 12. δ ΠΡῊΡ Ρ 

8 Ἠρερίοϊυν ρῥτίυδ ὀρϑῶς ὁ 
Βἰηὶδ αυᾶθ δμηξ ἴῃ ϑοοσδίῖδ 
ΒΟΙΓΠΟΩΘ Ρῥτοχίπιο: αι οὐπὶ 
δἰρηϊβοαῦῖς 116, Ῥοδ8860 ἴδ]θ6ὶ 
αυοαιθ ὀρθῶς ἡγεῖσθαι, τϑοῖθ 
ΠΙΙΩΟ ᾿πιθετοβαίωε , Πποπιοὰο 
πιο ]Πραὶ μα ὀρϑῶς. 

4 ΤἸη οἀά, δῃΐο Β6. εἶ Σ6Ρ6- 
ἔπυς δηῖθ βαδίζοι: φυοὰ οΡ 
της ογ]θοῖμ, δου ΘΠ ΠΟΙᾺ 
ἀδιηπάγθαι δὶ ἴῃ υἷ]]ο οοάϊοθ 
υἱσγιάθ. εὖ ἱπνθηΐιπι Θδ56ῖ, 
δοὰ ἴω ορὶϊπιϊ8δ δὲ Ἀ]υτῖη118 
ἀεοϑδὲ υἱτιπιθ, 1 Ρδιιο18 ἃ]- 
τογυΐγιιπι, --- Ὧ9 δου ρίυτα “44- 
ρίισα Υ. δὰ δ. 1, ἢ. 

δ ἘΔ- 
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γος δ, οὐ καὶ οὗτος ἄν ὀρϑῶς ἡγοῖτο; ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
3 6. ΣΙ. Καὶ ἕως γ᾽ ἄν που ὀρϑὴν δόξαν ἔχη περὶ ὧν ὃ ὅτε- 

ρος ἐπιξήμην, οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν ἔὅξαι, οἰόμενος μὲν ἀλη- 
ϑῆ, φρονῶν δὲ μὴ, τοῦ τοῦτο φρονοῦντος. ΜΙΕΝ. Οὐδὲν. 

ἀ, γορ. ΣΩ. Δόξα ἄρα ἀληθὴς πρὸς ὀρϑότητα πράξεως οὐ- 
δὲν χείρων ἡγεμὼν φρονήσεως. καὶ τοῦτό ἕξιν, ὃ νῦν δὴ 
παρελείπομεν ἐν τῇ περὶ τῆς ἀρετῆς σχέψει, ὁποῖόν τι εἴη, 
λέγοντες ὅτι φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ ὀρθῶς πράττειν. 
τὸ δὲ ἄρα καὶ δόξα ἥν ἀληθής 5. ΜΕΝ. Ἔοικέ γε. ΣΏ. 

ὁ. Οὐδὲν ὥρα ἧττον ὠφέλιμόν ἐςιν ὀρϑὴ δόξα ἐπιςτήμης. ΜΕΝ. 
ΤἸοσούτῳ γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὁ μὲν τὴν ἐπιςήμην ἔχων, 
ἀεὶ ἄν ἐπιτυγχάνοι" ὃ δὲ τὴν ὀρθὴν δόξαν, τοτὲ μὲν ἄν 

39 τυγχάνοι, τοτὲ δ᾽ οὔ. Σ,Ώ. ΤΙῶς λέγεις; ὃ ἀεὶ ἔχων ὀρϑὴν δό- 
«ἕαν, οὐκ ἀεὶ ἄν τυγχάνοι, ἕωσπερ ὀρϑὰ δοξάζοι 1: ΜΕΚΙ͂. 
᾿Ανάγκη μοι φαίνεται. ὥστε θαυμάζω, ὦ «Σώκρατες, τούτον 

δ ἘδοΙ]68 Θ δ ρϑυϊουῖΡιδ δΡ- 
Ῥ᾽οῖυΣ δοσπῖο δὰ πδϑο Ῥδγῆ- 
εἰρῖᾶ: χυᾶγθ, αιοα ἀδηΐ 14, 
οἱ ψεοηοῖς, εἴη δηῖθ δοξάζων 
ἘΠ Δ}118 6880 Δ ΘΌΣ ΟΟΥΓΙ 6118. 

6 Ῥχίπιιδ τοημ ἘΡΙΠἀοτ- 
ἔϊι6 δὰ Ἴμοδοῖ. 37. ἄἀθ ἔοσ- 
ταυἷα τὸ δὲ σοπ]υποιϊϊοη 8 Ιοσο 
1ΩδΘΕνΊ 611 αι θαυ νογίϑηα 
σατγι ἐαππέτι. Ἰἰδαιθ ἔδο 1115 Ἰἢ.- 
161] Θοῖυ ξοτοὶ Ὦ:ς ]06118, δῖ δοσὶ- 
Ρίιπι 66861: τὸ δὲ ἄρα καὶ δό- 
ξα ἀληϑὴς ὀρθῶς ἂν ἡγοῖτο. 
σὴ Ὀγονλιδ ἰδίμἀ ἦν τϑοῖο, 

ονρίποσν, ἰάθαν Ἠοϊηδοτῆι8 6Χ- 
Ἰοιλῖ {4 Ὁ οι ἰδλθῃ ΟΧ- 

βῖαγοῖ οἰΐδηι ορίηϊο νϑγδ᾽’ 561]. 
ου͵ὰ8 ορθ 1Π1υὰ δοτὶ ροϊεδί, 
Τπυρογἔϑοϊυπε. δυΐολ δρθοῖδξ 
ἐθιριιδ ΒΌΡΘΥΙΟΣΙΒ 1118 ἀ18- 
Ῥυϊδιίοηδ, μὲ διρτᾶ 8." 25. 
τιοῖ, 4, μι Ῥδοῖο [πιρότῇ. ἦν 
εϑὲ ρεό ρ᾽ϑηϊουὶ: εἶναι οὖκ ἐγνε- 
γοοῦμεν. ᾿πυρτὶπιῖδ ἀιιῖθπι σοἢ- 
ξογταῖυν δὰ 1]]μὰ 1πηρογῆ. Ἰοουβ 
ΔΙοδ. 1, 15. δ. υδὶ δοάθπι ἔθυθ 
τοάο Α]οΡ. δὲ. ἴρδασι οοττι- 
οἷς ᾿Α: τὸ δὲ ὧδὲ πως εἶχεν: 

. αυοαὰ οἄνο τοξογαϑ δά ἰθηλριιδ 
ἤυά Ῥυθδιαθ, οὑπὶ δρϑοῖθε 
βυροιζογοτι ἙοΟἸ]ΟΧαΣ Ῥᾶγίοπι, 

οἱ ἄθᾳυθ θδηθ ἀϊοὶ ρμοΐμοζῃ, 
τὸ δὲ ὧδέ πως ἔχει : πυὰο 14δπε 
εδῖ δα δὶ βοσίρίυπι δδβϑὲ: τὸ δὲ 
οὐχ ἐπενόουν ὡδὲ πὼς ἔχειν. 
Νόαιιθ διιῖοσ σθβ 860 διδβοϑὲ δὲ 
ΔΙίογαπε 101 Ἰθοϊουθπι δοαιξ- 
Τα, οἵ ἧπ ουπάθηι δοη δ λ 
ϑοοτγδῖθθ ἱἰηϊθεγοσαῖ: Τὸ δὲ 
πῶς εἶχεν; Αἀὐάδηΐϊυς ἄπο ]Ἰοοῖ 
οὐπὶ ἱπιροτῆ. ἦν: Α]οῖΡ. 1. 54. 
οχῖν. ἽἝτερον δ᾽ ἢν τό,τε χ 
μένον καὶ ᾧ χρῆται: ΑἸ΄ο. Ἱ]. 
13. ς. αὕτη δ' ἢν ἢ αὐτὴ δή- 
ου -- δι ἴδπιθ ἴοοΙ8 

ἣν ὩΟΏ δδὲ οοτγ β6 118, 8604 νᾶ- 
1οὲ 61:6 αἰἱσεδατπμε νοὶ ἐπέεῖ» 
ἰρεδαπιμς. 

1 ψυ]ρο οὐκ ἀεὶ τυγχάνοι 
ἕωσπερ ἂν ὀρϑὰ δοξάζοι. Βοῖκ- 
Κο οοάτοοβ δβοαιιθὴβ ἄν Ῥτοῦ- 
8118 ΟΠΙΣ : ΓΟοῖθ, οὐ ζο- 
τὰ1.}1 ἕωσπερ ἂν (οη). ροδοδῖ, 
1. βού 6 ϑδυΐθαι ΟὈ]χυο 
ἕως ουαι ορίδιῖνο πιο ῬΡὸ- 
Ὠδίυγ, τά. Οτδπνι. ῷ, 139, 
(26.), 8. Οοπίτᾶ ἔπ ρεϊοσί 
υ͵]υ6 Σηιεογγοραιϊ οἶδ μᾶχῖθ 

ᾳιοὰ ταθεῖῖο δϑίγυντυ8 ἀθδ:4ὁ- 
ταὶ, ἄν ἀεὶ, Ῥοβιυῖ νης, ἀδηϊθ 
οοἄϊοθ ΕἾοσ. χ. - 
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οὕτως ἔχοντος, διτι δήποτε πολὺ τιμιωτέρα ἡ ἐπιςήμη τῆς 
ὀρϑῆς δόξης" καὶ δι᾽ διτι τὸ μὲν ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἔςιν 
αὐτῶν. ΣΩ. Οἶσϑα οὖν διότι θαυμάζεις, ἢ ἐγώ σοι εἴπω; "Ὁ. 
ΜΕΝ. Πάνυ γ᾽ εἰπέ, Σ,Ώ. Ὅτι τοῖς “Δαιδάλον ἀγάλμα- 
σιν 5 οὐ προσέσχηκας τὸν νοῦν. ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔξι παρ᾽ 

, ὑμῖν. ΜψΡῈΝ.΄ ἸΙρὸς τί δαὶ δὴ τοῦτο λέγεις; ΣΙ, Ὅτι καὶ ᾿ 
ταῦτα, ἐὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἦ, ἀποδιδράσκει καὶ δραπετεύει" 
ἐὰν δὲ δεδεμένα, παραμένε. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; ΣΩ. Τῶν ο. 
ἐχείνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐκτῆσθαι, οὐ πολλῆς τινος 
ἄξιόν ἔξε τιμῆς ὥσπερ δραπέτην ἄνϑρωπον' οὐ γὰρ παρα- 
μένει" δεδεμένον δὲ, πολλοῦ ἄξιον" πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα. 
ἐξί. πρὸς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς 
ἀληθεῖς. καὶ γὰρ αἵ δόξαι αἵ ἀληϑεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρό- 
γον παραμένωσι, καλὸν τὸ χρῆμα, καὶ πάντα τἀγαϑὰ ἐργά.. 
ἴογται 5" πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ 
δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. ὥστε οὐ πολ- ἁ. 
λοῦ ἄξιαί εἶσιν, ἕως ἄν τις αὐτὰς δήση αἰτίας λογισμῷ 5. 
τοῦτο δ᾽ ἐςὶ, ἸΠένων ἑταῖρε, ἀνάμνησις, ὡς ἐν τοῖς πρό- 
σϑεν ἡμῖν ὡμολόγηται. ἐπειδὰν δὲ δεϑῶσι, πρῶτον μὲν ἔἐπι-- 
ξῆμαι γίγνονται. ἔπειτα μόνιμοι. καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώ- 
τερον ἐπιςήμη ὀρϑῆς δόξης ἐςί" καὶ διαφέρει δεσμῷ ἐπι- 
ξήμη ὀρϑῆς δόξης. ΜῈΝ. Νὴ τὸν Δί᾽, ὦ “Σώκρατες, 
ἴοικε τοιούτῳ τινί, ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ ἐγὼ ὡς οὐκ εἰδὼς 40 
λέγω ἀλλὰ εἰκάζων ᾿. ὅτι δ᾽ ἐςί τι ἀλλοῖον ὀρϑὴ δόξα 

5 Ὧθ εοἰδιυϊε ᾿δθάδὶὶ νιὰθ 
ἔχουτσαπι ΠῚ. Βιυῖς ἀϊδίορο 
δὐθεοῖμ αι, --. γδθοϊδζα νϑῦο 
δεῖ ΔΙΙοροτῖα. Νϑῆρθ ορίῃϊο 
δυϊ εοηδιι5 (είπωτρ, Οσεξιλί) 
05. 118 Πυμλ ΟΣ ΔΏ1πι0 ᾿η86- 
το, τὸ θασυθ ΟὈ]Θοι  οΩΣθι8 
079 (11 ΔΊΣ ΟΣ δι18 Υον 611} 
Ροδοῖῖ; ΄αοὰ νετο ἀοοῖτϊηδ ο 
Ἰδιοθ δά θι1ῖδ οορβηοβοὶδ ν6- 
τη ]σιθ 7:16 48, 1Ππὰ 1 ταῖο 
ἅδ᾽ ροδιίδηλ θεῖ, 87Ε. 

8 ἘἙ Βίορδοο, αιἽδὸ βδὲ ]σῃ- 
μιᾶι Ῥδηπῖη; πἴης 12 Εο]σ- 
ξλε δι.85 Εἰ. ἰγδηβῖι (Ρ. 
863, Ἑὰ. Ηδογθ.) νατγ οἰδίθϑ 
ιλοοθ ϑηοῖδυὶ : ἀπεργοίζον- 
ἴα, ῬΓῸ ἐργ. -- τιμιωτέρα 

Ῥτο τιμιώτερον --- οἱ 5, Ὧ0. οχῖσ. 
ὧὦν δὲ ἄνθρωπος --- δύο ταῦ- 
τα ἡγεῖται, δόξα α. κ. 6, 
ΘΟΗΝΕΙΌΕΑ. 

4 Ἡαϊϊοοϊπμαξίοτισ ὦ οαπδὲ 
ἀμοεῖα : δἷο τϑεοῖθ Ε:οϊΏι9. 

1. δῖ. ΟΙδιῖκ. Οοἱβῖ, δὲ η]6- 
τῖαυθ 8111, Ὑυϊρο εἰκάζω, φυοά 
τΤϑοῖθ Ὡσῷ Ὀτσοθάοθδϊ 181 δά- 
Ἰηδδὰἃ ἴῃ δυροεϊοσῖριδ ϑίγι- 
νἱῖ σογσγθοϊϊοηθ οὐχ ὡς εἰδώς. 
Νυῆς πιϑ 8 πριν ὡς οὐκ 
εἰδὼς ἀλλ᾽ εἰκαὶ ων. Νοχ νο. 
ουϊᾶπι οὐ δηῖθ πάγυ οριϊηιΐ 
ιυϊάοπι σσάϊοθε δὲ οϑίθγφυμης 
Ῥ]υγΣ οὐ μηῖς ῬΘΥΡΘσδηι 
1διθῃ. | 

Η, Ξ Ἠα- 
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καὶ ἐπικήμη, οὐ πάγυ μοι δοκῶ τοῦτο εἰκάζεν' ἀλλ᾽ εἴσεερ 
τι ἄλλο φαίην ἄν εἰδέναι ἢ. ὀλίγα δ᾽ ἄν φαίην, ἕν δ᾽ 

οὖν ̓  καὶ τοῦτο ἐχείγων ϑείην ἄν ὧν οἶδα. ΜΕΝ. Καὶ 
νι ὀρθῶς γε, ὦ “Σώκρατες, λέγειςς ΣΩ. Τί δαί; τόδε οὐκ 

ὀρθῶς, ὅτι ἀληϑὴς δόξα ἡγουμένη τὸ ἔργον ἑκάτης"" πρώ- 
- ξεῶς οὐδὲν χεῖρον ἀπεργάζεταε ἢ ἐπιςτήμη; ΜΙ͂ΕΝ. Καὶ 

τοῦτο δοκεῖς μοε ἀληθῆ λέγειν ". Σι. Οὐδὲν ἄρα ὀρθὴ 

δόξα ἐπιςήμης χεῖρον οὐδὲ ἧττον ὠφελίμη ἔξαι εἷς τὰς πρώ- 
ξεις" οὐδὲ ἀνὴρ ὁ ἔχων ὀρϑὴν δόξαν, ἢ ὁ ἐπιςήμην. ΜΕΝ. 
ἜΣσι ταῦτα. ΣΏ. Καὶ μὴν ὅγε ἀγαϑὸς ἀγὴρ, ὠφέλιμος 

ς. ἡμῖν ὡμολόγηται εἶνα. ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. ᾿Ἐπειδὴ 5 τοί- 

ψυν οὐ μόνον δι᾿ ἐπιξήμην ἀγαϑοὶ ἄνδρες ἄν εἶεν καὶ ὠφέ- 
λιμοι ταῖς πόλεσιν, εὗπερ εἶεν, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ὀρϑὴν δόξαν, 
τούτοιν δὲ οὐδέτερον φύσει ἐςὶ τοῖς ἀγϑρωώποις, οὔτε ἐπι- 
ςήμη, οὔτε δόξα ἀληϑὴς, οὔτ᾽ ἐπίκτητα 1" ἢ δοκεῖ σοι φύ- 

-« ὔςὦἪἜὦἜὦἜὦὁὁὅήὅγ͵σ͵Ὁ " 

5 Ἡδῦο πῖς ἄν δάάπυ.)5 δέναι, ἕν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο θείην 
ορδᾶνο ρϑηϑηῖ δὴ εἰ, αθιοῦ ἄν ἐκείνων. 
ἀεβοοῖῖ δὴ 6δὸ υδὰ 4016 π} {τἃ- 
ἀϊε ρτδιιπιδίιοα. δϑὰ 1ορι-ὀ ᾽΄ 4 Ιπροεϊων νυἱρο τῆς, αυσὰ 
ταὰπλ μος ἀυοχυθ 6456 οοθ- οτΐδὶ οὐπὶ ιπά, οἱ ρμτϊοσχὲ 
Βυηὶ Ηοϊηάοτξ. δὰ Ῥγοῖδρ. 50. σώδην οοὐϊοὶδ γδη. ξ΄. 
(περ ἄλλῳ τῳ ἀνθρώπων πει- 

οἰμὴν ἂν, καὶ σοὶ πείϑομαι) δ δῖς Β6. εχ οριϊπιῖδ εἰ 
οἱ οττα. δὰ ΥἹρ. πυπι. 303. Ὀ]υτγίπβ: νυἱρο ἀληϑῶς, 
ΝΝΙ πλγυπι ΠΟΙΏΪδΙ υδιϊδίιοτοθ Ση8]6 σογγιρθηίδ 6δῖ: ᾶπι ἀλη- 
νοῦθὰ ᾿μηροηαϊ πιο] τορ}}}8 Θϑῶς λέγεις τοῦτο διϊμὰ αυϊά 

διλταδῖῖοιθ τθϑιμοσῖᾶθ ἱγζἃ- δοῃδῖ. Ρ]γα]}ς δυΐθαι ἀληθῆ 
υπίγ.) οὑπὶ 1 1ρ588 ηρυᾶ οὐπὶ λέγειν δὲ δι } θι.5 ἴλην 
τὰ Ἰοχυδηῖπι )άϊοῖο νγὰ-Ὁὸ 80] 6 πιὴῖ8 δδὲ οοπιηοῖϊο, τἱἰξ 
τιδῖδ Ἰῃνϑηϊδηΐῖωγ, 186 τορ- δὰ ρμ]υγδῖίϑοι πυπιϑεμτι δυγὺ 
115 Δ6160] ΥἹΣ Ροβδδυηῖ, ΐὰ νο- ποῦ διρ])ι8 δάἀνοείδης, Ὦὲςὲ 
οὐΐδπιὶ ἄν δα): οἰϑρδηξ 81 συδὼ-ὀ συϊάδπι ροίογδὲ ταῦτα 
ἀἂο :1ὰ αυοά Λεγὶ ρμοιεὲ τιἃ- λέγειν, 5θὰ οοπιηοάξμα δ 
ξἰ5 Ἰωσουϊοᾶτο δυῦθυδ νο]θθδηῖ, δά δϑηϊθηιίδγιτ σοπετ δδυζδια 
4υδηι ἰὰ ᾳυοὰ Μμεγεέ. ογδϊ δ: βΏΪΔΓΘ τοῦτο: ουυδ ἴ8- 

ο΄ ΒΘ ῥΎδῖιδ τηδιιϑῖυαπι δυγῖθυδ᾽ 
. 8 Ῥατγίίουϊα δέ ἴῃΏ δροάοβρε ἀληϑὲς λέγειν ᾿που]οᾶγο διὲῖ. : 

᾿ῖς Ροδὶϊδ ϑεῖ: χυοά ἴδπιθθ οἱ δογὶρίος σοξιριερδῖ, 
ἀϊθοτε δ δἷ:18 ογδι: οἶδ ἔογ- 
γαῖ αὐΐδυδ 41126 ἱάθπι βοτὶ 6 μυϊο ἐπειδή πι}}}8 ἔπι 5664. 
8016: (νὰ. Α]ο. Π, 10. 24.). δροάοεῖϑ τοδροπάθί, ϑοογδῖθ 
ΝΝδπι νὶβ ρᾶσίϊουϊδθ δὶς τοέθσ-Ἤ πιοχ σψεγρὶβ ἢ δοκεῖ σοι ἢϊυπι ἢ 
ἕως πο δὰ δ δεὰ δὰ ογδίλοῃ:β δρυυιρθϑωῖθ, ; 
Σωοτ)θοίυπι ὀλίγα δ᾽ ἄν φαίην, ; 

ἴΔ.9 δ᾽ βος δβοϊυπιὶ ρῥγδθοθ- Τ ἘδΊδδπι 6856, αυᾶτπι νϑεδα. 
ογοῖ, ἔοσπιᾶ δϑγιποῦῖβ ἔοσοὲ οὔκ᾽ ἐπίκτητα ςοπἰϊπθηξ δθη- ὁ 

Βᾶθο: ὀλέγα μὲν ἂν φαίην εἰ- τοηῃίϊδλαι, ἐρείδχθυθ ἃ ΕΪδίομο ὶ 
διαῖοᾶ 



ΜῈΝ. Ν. 61 

κἪ ὁποτερονοῦν αὐτοῖν εἶναι; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε, ΣΏ. 
Οὐ δι ὲ δ οὐ φύσει, οὐδὲ οἱ ἀγαϑοὲ φύσει εἶεν ἄν. ἃ. 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Ἐπειδὴ δέ γε οὐ φύσει, ἐσκοποῦμεν 
τὸ μετὰ τοῦτο, εἰ διδακτόν ἐςι. ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Οὐκ- 
οὖν διδαχτὸν ἔδοξεν εἶναι, εἰ φρόνησις ἡ ἀρετή; ΜΕΝ. 
Ναί. ΣΩ. Καὶ εἴγε διδακτὸν εἴη, φρόνησις ἄν εἶναι; ΜΙΝ. 
ΠΙάνν γε. ΣΏ. Καὶ εἰ μέν γε διδάσκαλοι εἶεν, διδαχεὸν ἄν 
εἶναι, μὴ ὄγτων δὲ, οὐ διδακτόν; ΜΕΝ. Οὕτως. ΣΩ. 
᾿Αλλὰ μὴν ὡμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδασκάλους. 9. 
ΜΕΝ. Ἔσι ταῦτα. Σ.Ώ. Ὡμολογήκαμεν ἄρα, μήτε διδα- 
«τὸν αὐτὸ μήτε φρόνησιν εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ .γε. ΣΏΩ, 
᾿Αλλὰ μὴν ἀγαθόν γε αὐτὸ ὡμολογοῦμεν εἶναι. ΜῈΝ. 
Ναί. ΣΩ. ᾿Ωφέλιμον δὲ καὶ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ὀρϑῶς ἡγού- 

μην. μενον. ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ. ᾿Ορθῶς δέ γε ἡγεῖσϑαι δύ᾽ ἔ. 

δηῖθα σἸδριυ δεῖ8 τθρυ βηδΓθ, ἢΘ- 
πιὸ ὩΟΠ νἱἹάθῖ. (ἰογηδεσιβ ἀθ- 
Ἰοὺ Ἰυδθαῖ, 086 οὐ πλ ΠΙΠῚ15 
ὄμεᾶ εἱξ πιρθάθηδι γαῖϊο, 16 
ἔλαι φοίϊυδ, ἀλλ᾽ ἐπίχτητα, 
συοῦ τρδυπὶ ἴῃ πηᾶγρῖ 6 6Χ- 
ῬοδΟἢΣ9 Ιοοοὺ ο]ΐηι δεβοσί- 
Ῥίυπι ἔμ1880 Οὐσῃδγιι8 ρυϊδῖ. 
ΟΕΡ. ϑϑηδυπι 88Δη0 1Π1ρΡ6- 
ἀϊξ πᾶθς νοϑεῦδᾶ., οἷα Ὠθ. 
406 ἀθ δοϊθηῖδ πϑάυθ ἀ6 νϑ- 
τὰ ορἱῃϊοὴῦϑθ δᾶάπιιο ἀεπιου- 
δἰγαῖιιπι δἱῖ, ρᾶγία ὩΘη 6880 ; 
υἱ Δ ο111115 4116 οπνηΐᾶ Ῥγο- 
ςοὐοζοπῆ δὶ πδᾶθο νοῦρὰ δ068- 
δεηῖ, 864 ουπὶ τηϊεγροϊΪδῖϊο- 
τῖδ Ὡ}]]υπὶ ΘΧΙΓΙΏΒ6Οοι15 νϑϑὶὶ- 
Εἴατα δοοθάδι, νὸχ ἐπίχτητα 
4υδο ἴῃ Ῥηδθάγτο (ρ. 237. ἀ.) 
δοιδιι ἸΔΊΙΟΥΣ ΡΟΒΙΔ 6δῖ, Δη- 
υετιεεῖτοο Ὦϊο δῖ :π|6}}} 6 - 
ἃ.) (ὁ 60 αιτιοἀ 4118 διὸ 510] 

αὐδιισῖο δοαιϊῖτ. Νδη ἢπ 
Ῥμδϑαᾶγο δἰδπλδὶ ΠΟ διιᾶ 10] 
ϑοογδῖοϑ Ῥοϑίβοηᾶ ἰοσιδῖίωυτγ, 
δεῖ δὲ πορηἶδὲὶ (6 856- 
χὰ ϑνθῃϊθηῖθ Ὀϑγέθοουθ. 
ΘΟΗΖΕΙΕΗΜ. Μοεῦα ἴῃ 
Ῥμδοάσο βευηΐ ἴδθο: ἡμῶν ἐν 
ἑκάςῳ δίο τέ ἐξὸν ἰδέα ἄρ- 
χοντε --- ,) ἢ μὲν πυτος οὖσα; 
ἀπιϑυμέα ἡδονῶν, ᾿ ῃ δὲ ἐπί- 
κπτητος, δόξα ἐφιεμένη τοῦ ἀρί- 
φου 8 νο]υπίδειδ διιίθια 

δΔοσιυϊδειοθ νοοθπὶ ἐπκώιτητος 
Ὠοδῖγο ἰἴοοοὸ 6οὸ τοΐϊηιϊδ 2:16]]}- 
δόῖθ φροδββυπι, συσαά οτπιὶ τοῖς 
φύσει ορροπιιηῖωτ τὰ ἐπέκτητα, 
Υἱβδ Ορροδιιοπδ ποῦ δδῖ ἢ, 
γεῦθο κχιᾶσϑαι δε ἴῃ ρτγδθ- 
Ῥοδίι θη ἐπί. Ἰίδαυθ ᾳυοχιο 
6 νθῖδθπὶ δΘ ΘΠ Δι δθῖνδ- 
115 Πῖ8. νογθὶδ ὩΟῺ ΘΧΡΘΩΪΟ. 
γεβιρίπι διιΐθπι δάι]θγαῖδθ 
ΙδοἰοηἶθΒ «υᾶπιν8 Ῥμδ. 1] πὶ 
ἤος ἰδπιθη 6886 ροβδῖῖ, αιοά 
νοχ οὔτε μος ἰογίῖο ]οοο 8ῖ8- 
9 ποη ρΡοϊοδῖ: αυοὰ ρυ]οῆτθ 
νἱάϊι Β6. ἰδοοσιιθ 6 σαϊϊοῃϑ 
διδιαπιδῖτοα (πο 6 οοὐά. υἱ 
ῬΘΥ εγγογθπι βουϊρδὶῖ ἴῃ Ὧο- 
νἱδδὶ τᾶ διιἃ Θα1ῖ, 80 Π]61 6 .πι.)) 
τοροβιΐῖ οὐδ᾽. Ῥτγδοίθσθδ 18 
οοά, Ραγίβ. Ε νοοΐ οὔτ᾽ ειρτᾶ- 
βοσῖρτιπι ἀλλ᾽, αυοά δρθοιθαι 
-88η 68 δᾶδοὲ ςογγθοῖ! 8 6418- 
19οπι Οοάϊκίυθ ρΡοδβῖθᾶ φρίορο- 
διι11: β6εα φυδηᾶπι 8118 χδίϊουθ 
νϑθυπι ἐπίχτητα δϑηβιπιὶ 11ι- 
γᾶγθ Ῥοββῖὶ δαυϊάθπι ποῦ νἱ- 
ἄθο. Ετηῖϊτο δργυρῖδηι ἃρο- 
ἀοϑῖα μοίοταὶ ϑοογδῖθβ ἢ 
δοηϊθηϊϊα, οὐδέτερον φύσει ἐςΐ : 
δεοαὰ δάάδογθ οἰΐϊδλ πιο διηϊὶϊ-. 
4υὸ οοπίγαγίιπι, ἀλλ᾽ ἐπίκτη- 
τα. Ουδῆσιυδπι Οὔληλιπὶ ῃΓΟ- 
Βαθιϊ1ο5ῖ πιὰ ἔοτίδδ86 οδὶ (οσ- 
ὩΔΙῚ ΓΑΙ. 

Ἑ2 1 γιά. 
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ὄντα ταῦτα μόνα, δόξαν τε ἀληθῆ καὶ ἐπιςήμην, ἃ ἔχων 
ἄνθρωπος ὀρϑῶς ἡγεῖται. τὰ γὰρ ἀπὸ τύχης γιγνόμενα, 

οὐκ ἀνθρωπίνη ἡγέμονίᾳ γίγνεται" ᾧ δὲ ἄνθρωπος ἡγ 

ἔξιν ἐπὶ τὸ ὀρθὸν, δύο ταῦτα, δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιςήμη ". 
41 ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι οὕτως. ΣΏ. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ οὐ διδακτόν 

ἐξιν, οὐδ᾽ ἐπιστήμη δὴ ἐπιγίγνεται ἡ ἀρετή ". ΜῈΝ. Οὐ 
φαίνεται. ΣΏ. Δυοῖν ἄρα ὄντοιν ἀγαϑοῖν καὶ ὠφελέμοιν, 

τὸ μὲν ἕτερον ἀπολέλυται, καὶ οὐκ ἄν εἴη ἐν πολετικῇ προΐ- 
Ὁ. ξεε ἐπιστήμη ἡγεμών. ΜῈΝ. Οὔ μοι δοχεῖ. Σ,(2. Οὐκ ἄρα 

σοφέᾳ τινὲ οὐδὲ σοφοὶ ὄντες οὗ τοιοῦτοι ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς 
πόλεσιν, οἱ ἀμφὶ Θεμιστοκλέα τε καὶ οὗς ἄρτι “ἄγυτος ὅδε 
ἔλεγε, διὸ. καὶ οὐχ οἷοίτε ἄλλους ποιεῖν τοιούτους οἷοι αὖ- ᾿ 

τοί εἰσιν, ἅτε οὐ δι᾽ ὀπιστήμην ὄντες τοιοῦτο. ΜῈΝ. Ἔοε- 
ο. κεν οὕτως ἔχειν, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγεις. Σ.Ώ. Οὐκοῦν, εἰ 
μὴ ἐπιστήμη ", εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν γίγνεται, ἥ οἱ πολιτι- 
ποὺ ἄνδρες χρώμενοι τὰς πόλεις ὀρϑοῦσιν, οὐδὲν διαφερόν- 
τῶς ἔχοντες πρὸς τὸ φρονεῖν, ἢ οὗ χρησμῳδοί τε καὶ οὗ 
ϑεομάγτεις. καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν ἀληθῆ καὶ πολλὰ, 
ἔσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. ΜΕΝ. ΑΚινδυνεύει οὕτως ἔχειν. 
Σ,Ώ. Οὐκοῦν, ὦ Μένων, ἄξιον, τούτους θείους καλεῖν τοὺς 
ἄνδρας, οἵτινες νοῦν μὴ ἔχοντες πολλὰ καὶ μεγάλα κατορ- 

δοξίᾳ 6ο αυθπὶ δά 86. ο. ἽΝ 1 νά, ποῖ. 38. δὰ Ά. 39. 

ΦΊορο οὐδ᾽ ἐπιςήμη δὴ ἔτι 
γίγνεται ἀρετή : υυεαυᾶπι ΘπὶηΣ 
ἀθ θὸ φυδοϑδιῖωυπι δεῖ, δ ἐπι-- 
ςήμῃ. ῬεῪ «εἰσπεέίαπι, νἱτῖιϑ 
δοαιϊζαῖΐυγ, δοὰ δἂη :γρβᾶ δι 
ἐπιςήμη, συᾶπι ἀϊδοοηάο ζρ1- 
ἔς δαϊ!ριδοϑπισ. Νϑαιθ ἃ- 
11 ἰὼ μᾶς ἀϊδρυίδιίοηθ 160- 
οἴμπι εδῖ νόγϑιιπὶ ἐπεγέγνε- 

ΘΟΗΖΣΕΙΕΚΜ. Αοοο.᾿ σϑαι. 

ἄο Βυΐς δοηϊθηιϊδθ: πη ἴῃ 
δοαιθηίθυδ νϑῦρᾶ ἅτε οὐ δι᾿ 
ἐπιςήμην ἰάοπι νάϊθηὶ δ δὶ 
αἰχιδδοῖ δι᾽ ἐπιςήμην οὖσαν ἀ- 
φετήν. Ασοραϊε δ ζεὶπὲὶ τηίθτ- 
Ῥτγοίδιιο. οἷριΐωσ οὐπὶ ν᾽γῖι8 
ἀοοιτηδ Ρογορὶ πϑαϊιθδᾶῖ: Ὠ6- 
φιδαυδηι δοϊθηῖα 651", 

5. δῖο ῥγο νυ]ρ. ἐπιρήμη το- 
οἷο νῆς δου διῖΐυς: πΐθγαμθ 
ἃι 68 ἀδένιιδ ἐπιρήμῃ σὲ εὖ. 

ἀϊοανίπιιι5 πιοάο δχρ]οδηάμ 
οδῖ, ΝΝΙΠΙ ΤΣ ΒΘΥΠΙΟΏ ΘΗ, ἴῃ - 
εἶρί! δοεῖρίου Τὴ ,Ἀελεαος ὧν 
ΘΏδ. εἰ πιςήμη; 

δὴ τὰς πόλεις ὀρϑοῖσιν: μος 
δῖοι ἡηρὶῖ δ᾽ ίοσαπι πιοαάτιτα 
ἐϊδ Ῥγοργῖθ οσοῃοιρίθηδιυηπι, εὖ.- 
δοξία δὴ τὸ λοιπὸν γίγνεται, ἢ 
χοώμενοι κι τ. Δ. Ουοάεὲ αιυΐδ 
Ῥυϊσοὲ πιᾶρὶδ σοι δθηϊδη θυ 68- 
86, Ὧ}118 ἔθτα πιυϊδίϊοηθ δογῖ δθ-: 
Χ6, εἰ μὴ ἐπιςήμη, εὐδοξία δὴ --- 
γέγνεται κ. τ}. ΠΟ 6δὲ οὺξ 
ΠΑ] τι πι οἱ τορυρηθίαιδ: δοὰ 
1114 4ι80 ΒΡ ιΣοσὶ οοο οοα- 
τοπρ ανίταιδ δχθίρ]α, αυϊά 
Ἰηρθηλιπι Πρ δΔΟ ἴῃ 1Δ8}} ογδ- 
ἸΟΩΘ Ῥγδϑξογδϊ πηοηῃδίσδηϊ, 81]- 
ἴογαυθ ἀδίνιυδ εὐδυξέᾳ, 4ι16πὲ 
ἮΙΣ; οπιθδ ἕδθηθηῖ, νϑδᾶθ 
βουρίιγαθ 9]8 αυδαὶ ναϑδὶξ- 
δἰυπι ὁδῖ, 

4 8οδ- 
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ϑοῦσιν εὖν πράττουσι καὶ λέγουσι 5. ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ᾿Ὄρθως ἄν καλοῖμεν Θείους τε οὗς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἁ. 
χρησμῳδοὺς καὶ μάντεις, καὶ τοὺς ποιητικοὺς ἅπαντας ὅ. 
καὶ τοὺς πολιτικοὺς οὐχ ἥκιςξα τούτων φαῖμεν ἂν ϑείους τε 
εἶναι καὶ ἐγθουσιάζεν, ἐπίπγους ὄντας καὶ κατεχομένους ἐκ 
τοῦ ϑεοῦ, ὅταν κατορϑῶσι λέγοντες πολλὰ καὶ μεγάλα 
πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσι. ΜΕΝ, Πάνυ γε, 
ΣΏ. Καὶ αἵ γε γυναῖκες δήπου, ὦ Μένων, τοὺς ἀγαϑοὺς ὁ. 
ἄγδρας ϑείους καλοῦσι" καὶ οἱ “4άχωνες, ὅταν τινὰ ἐγκω- 
μιάζωσιν ἀγαθὸν ἄνδρα, ϑεῖος ἀνὴρ, φασὶν, οὗτος . ΜΕΝ. 
Καὶ φαίνονταί γε, ὦ Σώκχρατες, ὀρϑῶς λέγειν. καίτοι ἔσως 
ἤάνυτος ὅδε σοι ἄχϑεται λέγοντι. Σ,Ώ. Οὐδὲν μέλει ἔμοιγε. 
τούτῳ μὲν, ὦ Ἰένων, καὶ αὖϑις διαλεξόμεθα. εἰ δὲ νῦν 42 
ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐζητήσαμέν τε καὶ 
λέγομεν, ἀρετὴ ἄν εἴη οὔτε φύσει, οὔτε διδακτὸν, ἀλλὰ 

4. ΘΟΔΡΥδ οΥδῖϊο : ἐκείνων, ὦ τὸ ζημία θάνατος αὐτῶν τοῖς 
ουνσε καὶ λέγουσι, πολλὰ παισὶ καὶ φυγαὶ ---» ΟΣ τὸ Ροπὲ 

καὶ μεγάλα κατορϑοῦσιν: ΄αυοά, ἀοροραᾶὶ ροβῖ ϑάνατος. 51ς 
δ γόσθ ᾿ίᾶ δοχιρδὶὶ Ρ]δῖο, ἴῃ 
πο πιοάϊιπὶ νἹ θῖν 6586 6Χ- 
ΡΙοδπάμπι: πὸ πράτ- 
τουσε καὶ λέγουσε μεγάλα ἐςὶ 
πατορϑώματα. ἸιοῊρΘ 51πιρ11- 
οἷυδ ἰδ νἹάσίιτ, τηιϊαῖᾶ 
ἰδιῖιπι Ἰεῖετα ΝΥ ἴῃ 41 16ρ6- 
το: κατορθοῦσι δι᾽ ὧν. ἘϊοΙ- 
8: πιμΐέα ἔαηιετι ας γα 
εἰ αβεπαῖο δεεὲ αϊοεπάο ἀΐερο- 
ΤΣ, ξ. 

δ δοχγΐδβοῃδυπι διὲ Ὀρϑῶς 
οὖν ἂν καὶ. οὐπὶ Β6. δὲ οοῦ- 
Σοοΐογθ οοαϊξοὶβ Ρᾶγ, Ε, δυὶ Ο. 
ἄρ᾽ ἄν οὐπι 5:18] Ὀδιιπιῖο οΧ 
οοάϊςοῖδ ΕἸοτ. χ, Ο. ἄρα. Ἐ1ς. 
ριυσιποῦνοε πιόγίο αϊνίτιον 
φοοαδέπι --. Τυηὶ Ὠοΐδη- 
ἦα ττδ᾽ϑοῖϊο νοου]δθ τός Νίδῃι 
οὐπὶ δῖυγΔ]15 ογο Θδδθὲ ἢ1ο, 
καλοῖμεν ϑείους, οὖς τε νῦν 

ἡ -- εἰς καὶ τοὺς π.. Ῥᾶγ- 
τσ] τά ΔΡΡΙ ουΣ 56 ργαθοθ- 
ἀϑηιξ. θείους. Οὐδ]: ρΡ]υγᾶ 
ποίανιϊ 15 Ὀ]αῖϊοπ!8 ἀ2Δ]ορ18 
Ἠοιηάοτῆϊ ἀλιροηῖία : ντά, Τηἀ, 
ὅπ Ῥμδοάομποιι οϑῖ. 5Ὁ ».. τε: 
6. 8. Ῥτοῖαδρ. ἀ2, ἐφ᾽ ᾧ δὲ ἢ 

εἴΐαπι Ηογοά. 6, 86, 1. ταῦτά 
τὸ. ὧν ἐπιλεγομένῳ καὶ βουλευο- 
μένῳ, υἱι ᾿ἷΠ11 ϑοχυυν χυοὰ 
δὰ ταῦτά τε τοξογεὶ ροβεῖῖ. 
ὙΙά, οἱ πέτα Οὐἱῖ. 1. ποῖ, 4, 

6 Οδβδδυρ. δὰ αἰἤϑῃ, 8, 16. 
Ῥ. 631. τοροῃΐὶ ᾿ωδθῖ, δϑουη- 
υᾶι ἀϊ!αϊδοῖιπι [,ΔΟΟΏ:ΟΔΠ)1, 

σεῖος ἀνήρ, ἰάχιιο ἤτγπιδτο βίυ- 
(ἰοὲ Ατϊδιοῖοβ ἰοοο ΕἸἢ, Ν,- 
ἐοη». 7, 1. καϑάπερ οἱ “ἀἄκω- 
ψες εἰώϑασε προσαγορεύειν, ὅταν 
ἀγασθῶσι σφόδρα τον, «Ζεῖος 
ἀνὴρ. φασίν. Οὐδπι δπιθηάδ- 
Ὠοηθπι ἰῃ Ρ]δίοπθ αιϊάθαι 
Ῥτοραῖ ἔμελεν" (84 Δεδβοδῖῃ. 
Ἵ,.13.}: πη ΠὨιαϊορο δυΐθηι ἀθ 
ιγίυῖθ, ἰΙοοο 6 Νίθηοῃθ 6Χχ- 
ροτρῖο, χαὶ οὗ Δακεδαιμόνγιοε --- 
ϑεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι, οοπι- 
τσπθαι ἔοτταδαι, συῖρρό οὗ 
παυΐδίιτι δου θη 6 πηι δὺ διιοῖο- 
γ6 Ῥοδίΐδηι, Σηϊδοῖδπι ΓΘ] Ια, 
ϑο νἹθ. 26 ἐρε9 Ρ]δῖο βᾶπο 
Ἅἰοχὰ5 οἰζδαν βοησδαι}6 4}10- 
ηἰοτῖβ ἀἱα]οοιξ βοενδηαὶ Ὡϊν- 
ταῖδαι ἀυχοτῖῖ ἀΣ] 1 ςϑηξίδη:. 

« δης 



Ἴ . ΜΕΝ. Ν. 

ϑείᾳ μοίρᾳ παραγιγνομένη Ἀ, ἄνευ νοῦ, οἷς ἄν παραγίγνη 
ται. εἶ μή τις εἴη τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν. ἀνδρῶν, οἷ 

Ῥ. καὶ ἄλλον ποιῆσαι πολιτικόν. εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἄν τι οὗτι 
λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη Ὅμηρος “' ἐν το 

τεθνεῶσι τὸν Τειρεσίαν εἶναι, λέγων περὶ αὐτοῦ, ὅτι οἷ 
πέπνυται, τῶν ἐν ἅδον, αἱ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταῦυτι 
ἄν καὶ εὐθὺς ᾽ τοιοῦτος, ὥσπερ παρὰ σχιὰς ἀληϑὲς « 
πρᾶγμα, εἴη πρὸς ἀρετήν. ΜΕΝ. Κάλλιξζα δοκεῖς μοὶ λ 

ς, γειν, ὦ Σώκρατες... Σ,. ᾿Εκ μὲν τοίνυν τούτου τοῦ λογει 
μοῦ, ὦ Μένων, ϑείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγγομένη 
ἀρετὴ οἷς παραγίγνεται. τὸ δὲ σαφὲς περὸ αὐτοῦ εἰσόμεδ 
τότε, ὅταν, πρὶν ᾧτινι τρόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραχγίγνετ 
ἡ ἀρετὴ, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ζητεῖν 

ἀ, ποτ᾽ ἐστὶν ἀρετή. νῦν δ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα ποι ἰέναι" σὺ 
ταῦτα, ἅπερ αὐτὸς πέπεισαι, πεῖθε καὶ τὸν ξένον τὸν 
ἤνυτον, ἵνα πραύτερος ἢ. ὥς, ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔστιν ὃ 
καὶ ᾿4ϑηναίους ὀγήσεις. 

4 Ἥδης δβθῃϊδηϊϊδπι ϑοογδ- 8 Οἀγε8. 5), ἦἀ95. Ὁ] θεῖ 1 
ἴρ8 ἴῃ Ῥεγοίδρογα σχιοσὰθ ρτο-ὀ δὲ σκιαὶ ἀ, 
Ῥοηΐξ (Ρ. 328. 6.): ἐγὼ γὰρ ἐν 
τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ ἡγούμην οὐκ ᾽ 

ἔνα! υϑρωπῖην ἢ μάλειαν, ἧ 5. ΥὙ. πὰ. εὐϑύς. 
ἀγαϑοὶ οἱ ἀγαϑοὶ γίγνονται. : 

ἘΧΟΙΉΈΝΟΝ 1. 

θο όνμια Μηρογαίέο! εἰπόν νοὶ εἶπον. Αἀ δ. 2. 

Ιιαιροταιν: ἔοτπιδσ εἶπόν, ταΐηιις υεϊτδῖδπι {]1Δπὶ αιιᾶπε ΔΙ 16 τὲ 
εἶπέ, ρστατλπιδιῖςῖ Ποάθ ΟἸλωθδ 816) οὔπὸ Δουῖο ἴῃ υ] πᾶ, 86 
θοηδηι ργαθοϊριυηῖ, Εἰ δλὴ9 Επείδιεϊι δὰ Οἀ, β, 85. (Ὁ. : 
4611.) Αϑιτυπ: Ὠιοηγείυαι, ἰθδῖθπι Ἰδιιάδη 8, 46 διοα σοηδιθι 
αἴπο 118: καὶ τὰ προστακτικὰ δὲ ἀμφοτέρως, εἶπέ καὶ εἰπόν δὲ 
τόνως. Ἐχρ]ϊοαίϊυδ δυΐῖθηι ἀθ ϑδᾶάθπι τ ἰγδάίτυπι ποῖ ἔνε 
Ῥιδοίοσσυιδηι δρι(ὰ Ἐΐγ. ΝΜ. Ἰὼ νοοὺθ (Ὁ. 302.) δὲ ἐπι Ηοι 
Αὐἀοηλάϊδ ξο], 46. αυΐθυθ Ἰοοῖδ σομβοὴδ σιδϑάδπι Ἰοριηῖ 
4089 ἢυῶς σοιρθεὶ 6866 (ῤοσγοδοιοὶ, Ουὐ͵υδ ἱρδα νϑεδᾶ ε 
ΟΟΥΡΙῖ8 ΟΧΣ οἦι18 50}0111ὁ6 δά Τβροάοεδὶ οδοῃθθ, υπᾶθ 88 ῬΡ 
τα ἀράϊε ΒΟΚΚος ἴῃ Απϑοὰά, ἴο, ΠΠ], ᾿. 1180 8η4., ἃΡ 
ἀθπὶ πιθοῖιπΣ ΟΠ πιμηΐοδῖδ πἴς ΔΡΡΌπδι μὲ ἐπίθρτίιβ δὲ θη} 
ἀδυδ αυδαὶ μίγοχῃθ Πρ Ἰοοο Ἰορδηῖμε, (Οοά. ξο], 264. 

Φη 
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Φησὶν ὃ γραμματικὸς Ἰωάννης ὃ Χύραξ ὅτι τὸ παρὰ τῇ ϑείᾳ 7ρα- 
φῆ προστακεικὸν ὀξυτόνως λεγόμενον, οἷον εἶπόν ἀντὶ τοῦ εἰπέ, 
δευτέρου ἀορίςου ἐςὶ κατὰ τὴν Συρακουσίων γλῶσσαν γενόμενον. 
ποὶὸ γὰρ οἱ Συρακούσιοι μεταποιοῦντες εἰς ον τὰ προσταχτικὰ τοῦ 
διυτέρου ἀορίςον τὸν τόνον φυλάττουσι τῶν κοινῶν προστακχτικῶν, 
οἷον νύγε νύγον, λάβε λάβον, καὶ τὸ ἄνελε ἄνελον. εἰ οὖν εἰπέ ὀξυ- 
τόνως, δῆλον ὅτι καὶ εἶπόν κατὰ Συρακουσίους δευτόνως. τὸ γὰρ 
παρ᾽ ἡμῖν βαρυνόμενον ἐν τῷ Μενάνδρῳ (1. -εἰῳ), Εἶπον δὲ, τέ 
ποιῶν 8, ἀντὶ τοῦ εἰπὲ, πρώτου ἀορίςου, ἀπὸ τοῦ εἶπα, προσ- 
τακτικόν ἐςιν, ὥσπερ ἔτυψα τύψον, ἔγραψα γράψον. Αρρδκοὶῖ 
᾿ἴηο. ἰγδάϊεδπι ἔι866 6 ΒΟῺ8 δοχὶρίοσιθυιδ ξοσηχᾶπι ἱπιρθγδιῖνξ 
εἶπον, ἔι1586 δυΐοπι χυΐ δοτθεπάυπι ἀοοογθηξ οφἐπόν, χυΐρρθ Ὡο 
ἃ ῥγπιο δογίδῖο ἤδης ἔογπιᾶπι ἀθαυοθηῖοδ, δθὰ ἃ βϑουῃᾶο, 
οὐ ἀϊδ]θοῖμπι. δίϊχυδπι ϑγγδοιιδδηοζιπι, υΐϊ ΔΡ 41116 αιιοαιθ 
δοου 15 ΔΟΙΙΒΕΪ8 ᾿τρογδίδνιιλ ΠΟ ἴῃ 8 δ604ἃ ἴῃ ὁ» ἔογίηδιθ δ0- 
ἰοσθηῖ, Ουοά οὐμπι ἤδγοὶ βογνδῖο ἔογπιδθ οοπιλιηῖ8 ἴοηο, υ 
λάβε ---- λάβον, ἰπιὰθ ἀθπιοηείγαρδηὲ 11 ργοπυηιδηάιιπι οἰξδπι 
8ι0 εὗπόν, ΄συοηϊᾶπι σΟΠΣΠι 18 ἔογπια εἱϊ εἰπέ. Ουοΐ ξγΔρῚ]6 

᾿ δΔΏΘ 6δὲ ἀΥγβιιπιοηἴΐιπι. ΤΑΠλΘΩ ΠΟ πιοᾶο ἴῃ Πρ εὶ86 6 ρτδπι- 
Ἰλδῖιοα 4ΌΣΡι8 ποάϊθ υϊτιυῦ δορὰ τὰ ΘΠ οΩΣΡι8 οἴϊαπι δογὶρῖο- 
τυπὶ δ σμοτι πο νοὶ εἶπόν δοοθηΐυβ ἰδηαυᾶπι δοΐιδ 16- 
εἰθπιυβ οχμιδοίυγ. Ὅϑεαπι Ὡἶδ1 τη οὔληΐᾶ ζΔ]]ηΐ, ὅπ Θά 
οοτῖθ 680} 1ὰ ἤεηγίοο δέεοράαπο ἀθθθιλυβ. δι ἐῃ ἴοοο Ἐ]8- 
ἰοῃῖβ ὩΟΒΊΣΟ εἶπον Θεὲ πῃ ΑἸαΐπα δὲ ἐπ Βδεϑϑιδὶ υἰζᾶχιιθ: εἦ-- 
πόν οὐτυς ἱπάθ ἃ διέρῆαπο. Ιἄθπι ἔδοξιπι πω Τμθοοχῖο 44, 
44. ὉὈ1 νἱά. ποίε, Ἀο18]ς, Ηλι, Κιοίὶ, Σορίταν εἰπὸν ἴπ ἔτγαρ- 

, πιθηῖο ἀοχοο Ῥγυβαροζοὶ ἱποόσιὶ ἀρ. ΘΔ]. ρ. 708. : δά Σ]υὰ 
θάπυπι Ῥεπιυπι δδὲ οὐπὶ Δ}1186 Ργιπδροσϑοχαπι ἔγδριιθητβ ΔΡ 
Ἡ. διερῆ. Ὀθηΐαχυθ βορῖϊθα δἰ] θρδῖυς ἔοξαιᾶ εἰπόν ΟΣ δορί βεδηι- 

,. πιδῆδθ ΑὩΙΒΟ]ορῖαθ. ἴδαι νθσοὸ δοχιπὶ δηϊ: υ18δίπλιιπ. συοὰ 
αἱ διπαοι 5 (Βευποῖς, Αηδ]. ἢ. 140.), ἰπ Απιποϊορῖδθ δ(- 
ποηΐδυα Ῥγοῦ ῥχίπιμπι πὰ δεορλαπίαπα ῬΙδηιάθδο: δὲ :άθαι 
ϑὲ οἴξδιλ 1 ἔγαριαθηιδ Ὠυγτγϊοογιαι Εν, ᾿ὐτϑιηΐ, υδὲ Ἰοριυν ὃζ- 
πο. Τυμπὶ Μοϊθδρεὶ Θρ. 122. Αβο]ορίδαά!8 39, Ὁ. ΝΜδϑοῖ 8. 
ΟΠ68 ἦτλ ποδῖγσαδ δηϊμοϊορῖδθ οαἀά. πιϊρτάσιιηξ ῬῸΣ οδιμάθι 
ϑισρμαπίαπαπε; (τὰ 811ἃ δυῖθπι, Ῥοδιἀ!ρρὶ 10. δίγαϊοῃϊβ 60. 
Αιρϑηίδειῖ 5. ἃ σϑοθῃϊουιβ ῥχιλσπι Θαϊδ. δυπὲ, αὺυΐ δπι 
Αἰϊδῖν ἐταρΘΥΘΕν: Πι}118. ξοχαιᾶπι Ἰορ᾿τταδαι πο Ὡονθζδηῖ 181 
ἐπόν. Ἰὼ οὐρπῖδθυδ δυῖΐῖθπι ᾿ιΐ8οθ οἀγααῖρυδ Θηοίδίδηι ἔπι 9 
ἐοάἀϊοο οὐπῖυπι Ῥυποῖρθ Ῥαϊδϊϊθο, ἔπι ὁχ Εἀα, δηῖ. ᾿ωνθηῖο 
ἴοτπιδπι εἶπον. Ὑι4, δὰ Νεϊοαρ. 122. Ἰδοοβεῖϊδ Νοιῖς. Οχσῖῖ, Ρ. 
3889. πστι. 470. ; διὰ Μδϑοο. 8, 10. Ρ». 79. ἢ. 130.: δὰ Ατγρϑηΐδε. ἡ 
85. 1. ν. 623. ἃ. 732.: δὰ Βοεϊά. 10. θὲ δὰ δίέταϊ, 60. ῬΔι.]5801). 

ἀρρεηό. Ὁ. 76. π᾿, 168. θὲ 218.: δὰ Αδοϊθρ. 39. διυΐϑη 714 0ο8, 
Δηλαιδάνν. 1. 2. Ρ. δ6. Αἀάο διεκαϊοηϊθ ἘΡ'β.. δά. ὰ αυο 12- 
οΟδδῖι8 ἐπ Ῥοδίγθιαδ ἀθηιην δὰ. εἰπὸν σϑροβυϊδ ὕγὸ Ἴεοἀϊοῖς 
δὲ Ῥείοσιυσι οὐϊεϊοπιιπς οπλΐισι δοχίρίωτα δὗπον. " 

δΔΏ8Θ 
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ῬΙΔπΘ ἰάθη, δοοίἀϊε ἔῃ ἴσο αυλ δᾶμο ἔογβιδη» οὔοτετε 
οπιηΐζμπι δηϊ αυΐϊδεῖο, Ριηᾶ, ΟἹ. 6, 156. 101 θηξπι ΒοθοϊκἝῖι, 
Ὥοη οοὐϊΐοοδ, 80ἀ ταϊορθπι ργδηηπηδίιοδπι, 7086 υξ οογίδ Βειο- 
ὑδαυθ οδίϊηιε, δϑομέι8 εἶπόν τϑροδιῖῖ, μὲ δἰ δὲ ρεῖ νἱἹάθρδ- 
ἴων, ῥεῖπιυδ, [Ιἰδαὺθ πιγαρδν, αυἱὰ ϑίθρμδηο ἴῃ μος διεῖοκθ 
᾿δοοϊάϊεδοι : δοὰ οοῃ͵δοίυζδηπι πιθᾶπι οργοβὶθ οσοῃβεπιδῖδηι ᾿νϑει, 
Νπι ϑιθρῃδηϊδηδγιπι ουιαᾶ συϊάθδαι, δηηΐ 1560. δηϊαυδηι, 
Θχμῖδοὶ βοσίρίυτδπι εἶπον ἡ δοομηάδπι 560, ἴῃ αυἃ Βδιὰᾶ Ρδιιοα 
πονϑῖδ 6666 ἰγδάϊτυν, Σπϑρίοθσθ ὩΟῺ ορηϊρ; δοὰ 1τοτεῖδ 1586. 
αυδὸ Ἠογηΐο (Ρεβοῖξ, Ρ. 42.) ἰθεὶθ δοουπάδηι δὰ νϑεβυπι ὁΧ- 
Ῥτθδεῖῖ, οδίυϊς πὶ διορμαηΐδηυπι 11μὰ εἶπόν: χιοὰ τδανθ 
βιδλῖῖπι ἐπ4θ ἃ ασυδεία, Δ: 1600, χιιδαι Βδυΐι8 δι δηϊδ οἱι- 
γανιὶ, οϑϑδὶς δηίίαιιδθ συγ Ἰθοίϊοηϊ εἶπον. 

ΑἸΣυμάθ οχγίοῃιπι εἰπόν δηοίδίιιπι ὩΟΏ ἔηνϑηξῦ τλδὲ 6 11- 
Ὀεῖβ βδογῖβ οὲ ϑοοἹοϑβδϑίιοῖβ, Ὗιἃ, Μαδιιῖ, Ρ, 221. ο. ΕἼδΟΒ. δά 
ὟΝ611. 11. ν. 383. δοψιθ δρθοίδηξ νογῦρᾶὰ ΟΠοθεοθοδοξ δβιερσα 
8]1αἴῖΔ. Ἐδ2ὲ0 δυΐθπι δῃο ᾿πιρϑυδιῖνὶ ἔογπιδπι, αυϊοιηαιθ δἰὲ 
6}. 6 δοοθηῖι9, Ὡθαυδηῆι ῬΘομ]!ᾶξοθαι Ὠοσιθηδῖριϑ, ΘρΡΊβτδπι- 
ταδῖδ ]]αῖδ ᾶπι ἀδπιοηδίσδηϊ, 894 υἕ οπιῖηο, Σΐδ ἔπ ΑἸ81- 
ἄἀθ σμοχσυθ τᾶγὰ θδὲ ϑδάθῃ. [1,Θρίτὰν δυΐθηι ρεδοῖος Νθηδλισε 
Ἰοομαι ἃ Ὁμοθσοδοεοο δ]]δίυπι 1π ΕυτὶρΡ. Ιομϑ 331, Τίς; εἶπον. 
Ουΐ δοΪι186 Ἰοοι8 οδῖ, σὰ0 ἃ σΣϑοθῃῖβδίπιο οἴτδτ δα ογ0 δοσΘΏ- 
[08 Ὠοῃ πιιίδίι8 εδῖ: ἴιππὶ 6χ νραῖδ αυϊάραι Ἰθοϊξοηθ 2η 
Αὐϊδιορδηΐς Εοο]. 256. Ιροο πεϊιπι 80]]1οἱδῖο, υδὲ Ὠιηάοσ- 
ἤυβ Ῥείπιιιβ [πιρογδίένιιπι ἀρπονῖῖ, δῖ νυ]ραῖδπν ορίηίομθαι 66- 
Ζυθη8 εἶπόν δοτὶροϊξ ὑτὸ Ἰθγοσιπι εἶπον. Οὐδησχυᾶπι 60 1σοο 
ποηάυπι νο] πὶ οσοπβάθηϊιι5 υἱἱ χυθηαθᾶπι, Νδιι ορίδιϊνιιδ 
εἴποιμ᾽, σιθπὶ υητ8 οοάθχ Ῥγδϑορϑῖ, οπιΐδθβο ἄν (ῃοῃ δδὲ δηΐηι 
ους οὐπι Βεμποῖκῖο ἐμδογᾶπλ8.) ΠῚ ἀποαιθ Δρέον νἱἀϑέιν, 
Αἀάδίυς διιοῖβ ρρδιϊ6 ΟἸ δ οἱ ἀϑηδὶ8 δὲ μοκίθσίοσίβ δονΐ, δὰ 
“δοθηΐουδ ἴᾶπιθη, Ευρδμοτῖο, οὐὐυδ ἔγδρπιθηΐυπι ἂρ. Αἴμθη, ΧΙ, 
Ῥ- 5603. οϑειβδῖπιθ ϑυιθηανιξ ϑομννγοι ρβδϑυθοσ, Νδαι οὐπρ ἴῃ 
οοὐά, Σὲ δογιρίιπι διὲ 51:9 δϑδιι, Τί δεῖ ποιεῖν; Εὖ γὰρ εἶπον, 
ὥσπερ χρυαίου κ- τ. ἑ. 1110 νθτᾶπι τυἴΐαυθ δοτρίαγαπι ρογεροχὶξ 
Σὺ γὰρ εἶπον. Ὀϑθηίΐψιθ ρῥτγοϑᾶγίατα ἀυσαὺθ δχθρίυπι ῥσοείδὲ 
ἴῃ. ναγιϑίδίο Ἰθοιί οἱ δὰ Χϑῃορῃ, Μοηι. 3, 6, 8. υδῖ Ῥζο εἰπέ 

ἡμῖν, αἰϊθεαπι αιοὰ ἴῃ οἀά, δπὶ. θὲ ρϑγίθ οοάϊοιιπι θεῖ, εἶπον, 
πἰχυθ Ῥεδοίοσθηιπι δῖ: ποὰ 110 ο"ἱνοαιιδηϊδίαπη μος δὲῖ ἃ 
Χορ μοηῖθ᾽", αἱ πιρθεϊῖθ ΟΔέ!ι5 δἱῖ, δθὰ χυοπΐδη; σεῖο δὲ 
Ῥύοθδ ἴδιγρθη Ἰϑοῖῖο ἃ 11 τδεῖ16 Ῥγοξθοϊδ 6886 Ὡο ροῖθδῖ, Ομοὰ 
δαῖθιλ δομποῖάθε. Ἰιργογαπι 11|14πὶ Ἰθοϊϊοηθπι δογίρδις 1ἴ8., δἰ- 
πόν, 1Ἰυὰ οχ δολία ο᾽8 οδὲ σογεθοϊοηθ, Νίδιηι ἴῃ δπιχυΐ 
οἀά. ὁεὲ εἶπον ; Ῥατίβἰ δῃμδίυπι δυΐθαι Ἰἰδεοσιιπι Ἰθοϊζοι 8 πῆδρτλο 
ὀγιάτοχυπι ἰδοᾶϊο οἰϊδπιησα Ῥοίθηοι διυηξ οχ ᾿πδοθεϊβδιπιᾶ 
οπιηΐστι ΘΔ: οαἀϊοη6, οὐἦιδ δΔηποίδιο δίῃ δοοϑηϊίριυς ρτδ0- 
ρᾶ οπμηΐᾶ οχμίθοὲ, 

Νόοη οδὲ ἰφίτυς σὰς ἰη Ὡοεῖεο Β᾽δίοηϊε ἴσο σδι οθ[) δϑσι9 
ἔοε- 
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ἔοσολΑ τα ̓ Ἰσυρ ΓΑ νΣ παΐγθπιισ. Αοοθηῖιπι δυΐῖοηι εἶπον 6Χ Οοἴο 
βοσισι οοὐΐξοιπι, Ζυο08 Βδγῖδι186 σοί, δηοῖδν!ε ΒΘ κεῖτο : 1[18- 
Ἰϊοοδ 8108 2:1], που, Ορίῃοσ, αυοὸ Ὦὲ ἴσγϑθδ ἴῃ δουιρίαγαᾶ 810- 
ῬἈδιιΐδιια εἶπόν οομδρίταγθηῖ: 804 αὐἱὰ δὰ πηϊηιοτγα, ᾿δὶδ νοὶ 
ἀπ σοι ϊδδεππίιβ ὩΟῺ δΘΠΊΡΟΥ δἰϊθηαϊε, Οὐδᾶτθ ϑἔϊδπι δοδπυπι 
4, χυξ. ὁδὲ Ἰῃηΐος όνϑι [6140 00]14108, χασῦλαιθ 111 6Π2 8116 
Β6.. εἶπόν Βᾶβοσθ πο Ρυΐθπι, τοᾶχίπιθ ἰάθ0 αυοὰ ἴῃ ΟΪδ7- 
κίδηο, χυξ ἴῃ Ρ]θγίδχυθ οὐπὶ 110 οοπϑρίγαϊ, εἶπον Ἰορίτυν. 

᾿ ἤδαυθ πορ ἀυβλεδνὶ ἤδης οοάϊοιπι ᾿Ἰθοϊξοηθπι πιο ἀ6- 
πατὶ Ῥ]δϊοηϊ συοαὰθ χϑϑιϊΐμοσθ. συ χῖοῦ δυΐθπι ἔμ! 1 ΣΘ 
Ροσῖθῃυ, χιοηῖδαι συδοοιηαιιθ ἔῃ βτδηηπιδιϊοῖδ 1ῃδιιτ τ οἠΐ- 
δυ5 ἀμάνπι ἰγδαϊία διιωξ δΡ]1οΣ Ἰθυϊῖος ποῦ ἀθρθηῖ, ὐδτο 
ἰιοο οἰΐδπι δάάο, ἴῃ 411:18 χυδ5 νἹ ἀθτῖπι σιαπιπιδίξοογαπι δηῖ:- 
χυϊοσυαι σοι: θυ, υδίχυθ εἶπον πιθ, πυδχιδαι 1υἃ ΟΠδ- 
τοῖς εἶπόν ᾿πνθηΐβδδθ: υἱὐ ἴῃ [1,Δβοδγὶβ Οτδπιιπδίοδ 110. 3.) 
ἃρμὰ δι ἀδπι, Οτοηθπι, Ζομδᾶγαπι πη νοοθ; 6 ἴῃ Ακοδάϊι 11- 
δτο ἐς Αοοθηδθυδ Ρ. 169. υδὲ ἀϊδεογίθ ία: Τὰ εἷς ον προστα- 

«τικὰ τοῦ πρώτου ἀορίςου --- δισύλλαβα παροξύνονται ἢ προπερι-- 
σπῶνται κατὰ τοὺς κανόγας, γνεῖμον, κρῖνον, εἶπον ἄντὸ τοῦ εἶπέ, 

τύψον, λέξον, γράψον. 
ΝΝοαφυθ ο8ξ οἷς δϑύνδῃάιπι Αἰτθσιατα δοοθηξαπι Ῥυϊεῖ πο, 

οὗ υἱ!!τἰδίθη, 4υοτα Ῥγαρθϑαὶ ἴῃ 581:πι11{π61ὴ6 ῥτίπιδθ δίηρ, δὲ 
8. ΡΙ. ᾿πάϊοδενν!, δίομξ θοάᾷθπὶ πιοάο εἰπό αϊβ|η ρον ΔΡ τη 41- 
οὐνο εἶπε. Νόοη οδηΐπν :460 ἱηνθοΐιδ δὲ δοοθηῖυδ 1516 εἰπέ: 864 
ξυῖξ ται] τδνιιτι δοσῖϑιῖ 2. ξοσπιάτιιπι συδοάαπι ἰὼ Θχίγθιιδ8 80}- 
ἰαδᾶ8 Ῥχορθηδῖο, χυδπα οορτιοδοίπιυβ 1 μ1809 λαβών, λαβεῖν, λα-- 
βίσϑαι, εἰπών, εἰπεῖν οοἰ. ραχυς ἱπιρθεδῖνι8β σπιοῆιιθ 6} ι5άθει 
ἰοπηροχῖβ χφυϊρυβάδπι νυ] ραιοτῖθυδ, υἵ εἰπὲ, δέ, ἰδοῦ, 86. οοαι- 

. πιαρϊοανιῖ, δίαυθ δ. οοπιπιοάτδῖθαι 1118π| Ῥτᾶθθϑὲ 886. 
Νοαυθ δρὺ Ῥγοξϑοϊο σαῖσᾶγοε δῖ δὰ Βυ]μδ 4.88: ᾿πλλεδίϊοη 6πι 

δα} 16 δοσθηῖιδ οἰἶδπλ μὰ δἱϊοσο μος εἰπόν ῥγδϑνδὶυϊββδθῖ; ἴπι- 
πιὸ ἔδοϊιπι πος νἱάοίυς χονθσᾶ Ῥοδιίθυϊου θροεῖ πνδθιι8, 

ὁρίποσ, βτδπιπιδίϊοῖθ: τμιὰθ φδυουα 114 δριιὰ σϑοθῃῖοῦθδ 

ἐχθαρῖδ. --- Οομξ, δυΐθη; ργδϑίοσθα δομᾶθξες δά ὨΣοωγθ. ἀθ 
ὔρπιρ. Ῥ. 436, Το θοῖ. δὰ Ῥμσγπίομ, Ρ. 848. 

ἘΧΟΌΒΝΟΝ Π. 

“Αὰ ἴοονηι ταϊδοηιαζίομηι ὃ. 22. 

ἴῃ ΣΙ ΠΟΣΠΠΙπιο Ἰοοο Θχρ]ϊοδηο πιυ]ὶ ἱπροηῖιπι ΘΧΘΙΟΙ 16. 

τη, αυοτυσι πο] αι ᾿ὶο Κϑρβῖβζθ ὯΟΪο. Ηος ἰδηῖυπι ᾿η- 

ἄοο, Οεαϊλὲξ, ΜΜοδεί απ 6 του! δ] 1ου)8 σδϊλολθα Ῥγοβῖδεθ 

ἴηι τῖρδιι8 ΠΟΥ πὶ ἀϊαϊοροτυπι οὐξομιθυβ ἃ Βιοβίθσο οὐγαῖ]8 

7ο. Ἐξοιϊῇς. Μαωϊονὶ ἴὰ Ῥϑου]ατὶ 1106110 (Οοπιπιοπῖας ἄδθε 

ζυγοῖ ἀυηῖκ]θ πιδὶ ϑπιδιῖδοθ 516116 πὶ Ρ]δίοη, Νάγηρ, 4797.) 

δολιεὶενπιαολοτγέ, πὰ ῬΙ]αιουδ ᾿ηϊογρτοίδιρῃθ βθτπιδηϊοᾶ; ΜΟΙ 
τρεϊαϊὲ 
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τρσί ἴὰ 0610 ἱπεοσίρίο: Οοπιπιδηϊδιέοθα πιδπθηιδῖςο- 
ῬΒΠοϊορίοδο ἴτθ8, [306. 1813. Ἐχ ρμοκῖγθπιξ μοχζιιπὶ σομπιθηῖδ- 
τῖο ἴδ ὩΟΠΠ111Δ θχοθσρᾶτπι 70.860 ]ΘοίοΥΙθιι8 υδιι 6656 σθχ:- 
860: ἴῃ συΐθιυιβ πος Ροιιβδίπιιπι 6680 ΔΥΡΙγοΥ, ασυοά ΟρΡ6 6711 
ἂθ νόοςδρι1115 φυϊδιβάδηι οοΥΣι6 ατιδπὶ δάδπιο ἤδλοίΐιπι οϑὲ Ῥγο- 
τυττ δεῖ Ῥοι86 νἱάθτγσ. ΟἸρΡρθ γ6ΥΘ δ 60 οδδογναῖιῃι δεῖ, 
δρυὰ ΡῬ]αίοποπι ΠΟ οδδάθπι νοσϑδ δοάδθηι 86 δι: Π80Ὑρϑτῖ, 7.8- 
165 Ἰηἀθ ΔΡ Επο1149 νοϊιῖ οσοποϊξίυῖδο διιπῖ, ᾿ἴδαυθ ουπὶ νϑσ- 
Ὀυπι τείνειν δι18 ἡδῖιτα ἐχιίσπηίοποιι ἰΐπέαθ γεςίαθ ἀδποῖοι, δρ- 
Ῥδιοῖ, παρατείνειν τῷ αυοά 1ηῖογ νοῦδᾶ ρϑοπιθίσαγιι ῬΓΟΡΥΙᾶ 
τρθπιοσδῖ Ρ]ῖο ἀφ δθρ. 7. Ρ. 527. 8ἃ.. Ἰάδιι 6666 ατιιοά Ἑυοϊάϊ 

παραβάλλειν Ἀ. 6. ἤρυτᾶπι Α]14υδτὰ αὐ ν6] “δουπεμπι ἐΐπϑανπ 
δ]ϊαυδηι γϑοίαπι σρρίϊοαγσ, Τοϊηὰθ οὐπὶ νογϑυπι ἐγγράφειν 
Ἐπ ΪΣ ποΩ δὲῖ δἰ πῃ ρ] οἱἴος ᾿ποϊυιάθγθ, δοὰ 115 ἱποϊπιάθγθ τῇ 1:- 
ποᾶγυπι ΟΧίγθιΣ δῖθθ ΡοεΡθγίαπι ἰδηρδηῖ; δρρᾶγοῖ ϑιηάθηι 
δΘ0Ώδιιπι., Θὲ ΄υϊάθπὶ ἀϊδογίῖι18 ταῦ ]ο, ργδθῦογθ νϑύρυπι ἐντείνϑιν. 
Ἰθηΐχυθ οχ 11δτὶ πο] Δοὲ βοχιὶ Ῥγοροδιτοηῖθυθ 27. 28, 29, 
εχῖσα οπιηοσι ἀμ ᾽ ΔίοηθπΣ Ῥοδιδ δὲ σιδθδίο, χυϊὰ ο1ὲ ἐλλεί-- 
πεῖν χωρίῳ τινί. Νάτι χυδηάὰο ρϑγδ) ] ]ορταπιπιαπι Α Β Ο Ὦ ζπ:- 

“Ζ 5 “5 

ΚΑ 
2 .ὕ.ὕ: 

Ῥοῃέίτυς δ111 ρδγδ]] οοβγδτασηο Α Ε Ο Βὶ, Ἑυο!ἀθ8 ρεοπυπῆῖδι, 2]- 
Ἰιιὰ ἐλλείπειν εἴδει παραλληλογράμμῳ: Ἀ. 6. Ὀτγονίυς 1Πμὰ ρᾶγδὶ- 
Ἰοϊορτδιιανιπι ἄεβοογς αἰἰα ββωγα, αἀὐυᾶθ ᾿τάθαι δ: ρδχδῖ]- 
Ἰορεδηιπιπι Β Ε Ὁ Ε, 

ἴδιαι ΜοΙΙνοίάϊι6 γραμμὴν 1πῈ0116 11 ἀθ δαεὶ {εϊδηρι : 
νοσθα διΐθπι οἷον παρατείναντα (νο] -τι} ἐλλείπειν ἴἴϊΔ Ἔχρ]ϊοδῖ 
αιίαδι δῖ: ὥςε,. εἰ (ἄλλο) τοιοῦτον παρατείναις, τοῦτο ἐλλείποι ὧν 
χωρίῳ --- - ἰοῖμπι δυῖδπι ἰοοιπὶ ΘΧΡΟΙΪ ἰὼ Βυηο πιοάυπΣ (ρ. 43.) : 
,951 ἀδίιπι ἰγδηρυϊμπι Α ΒΒ Ο οεὶ θ)υδηπιοάϊ, τ, χιιοά δά ἀδίδε 

ΞΦ 

“7 ,, (ζ΄ 

»»6ι6 δδῖη Δ Ο δΔρρ]ϊοανθεῖ (τἰδηρυϊΐυπι δἰαμο Α Β Ὁ, ἀο- 

τ"δεῖδε 
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ρδοῖδὲ ἔτϊδηρυ]ο Β Ὁ Ο δἰπιὶ οἱ ρεὶ, χιοὰ δρρ᾽τοδἕιπι δεῖ, 
ΑΒ Ὁ, «νυὰ αυϊὰ πὲ ἀνθηΐϊαγιπι νἱάοίας, διὰ σνϑγο 
9101." Ἴδπι 9 σδῃοωῖριδβ ρθοπιθίγιοβ, 7488 Πΐς χϑρϑῖθσγο Ὡ81]} 
αἰϊϊϑὲ., σοείυπι οδὲ 1) αιοῖθδ ἴὼ ἰγϊδηρ]ο χϑοϊδηρυϊο οχ 
ΔΙΡΏ]Ο τϑοῖο ]Ἰὴθδ ΡΘΡΡΘΠΘ ου]αγ9 (Β Ὁ) ἀμυοδίυς ἴῃ Βδ.- 
εἰη, ὨΣΓΌΣΩΥΙΒ ΘΟΓΙπὶ {ὙἸΔΏρΌ]οσιιπι γϑοϊλρυ]οσιαιλ συδ0 διυηξ 
ἃν ιῴθασιιθ 6)}118 ἸἰπθᾶΘ Ῥᾶγὶθ 8111110 6885 ἐγ δΏρι]ο ὈΓΪΠιᾶ- 
0 1ο; 2) συοῖίθ8 18 ἐγδηρυ]ο δ᾽ίσυο διτυιὰ δἴπι116 ῥον 11- 
πθᾶπρ ΔΙ: συᾶπι δδοϊημἀδίυγ, αιοά δυρθιοῖς δὲ ἰοϊδ ἰσϊδηριι- 
ἴο, οἵ τρϊῃουξ 1111, 81Π1}}0 6880 ποπηϊδῖ ἔῃ 1118 1ρδᾶ δυρρόεϊ- 
ἄοπθ 4. δᾳυθ ἴὼ υροίμοδὶὲ 1114 αυᾶπὶ Ῥγοροηΐϊξ ϑοογδῖθθ 
ἸθΘΟΘ886 6Θδὲ, ἰγιδηρυ]ιπι ἀθ αὐοὸ συδογϊυ 65:6 γδοεαηρωζιι: 
4ιο Ῥοϑβιῖο Ἰοΐδ χιιδϑδῖιο ἔδο!]θ δοϊνιυτΌ Τυπὶ Θηΐηι, δὶ Βγ- 
Ῥοϊθῃυδα 6]0}.8 ἸΥΓΙΔΏΡΙΪΝ (Α ΟἹ ἃδαιι.8}18 δὲ ἀ᾽ δηιθῖσο 6ἢ1}.8 οἷγ- 
ΟἿΣ ἀθ αυὸ χυδουῖτιν, ᾿ΏΒΟΣΙῚ Ροῖθδὲ ἤρυγᾶ; δὶ πιδῖοσ ταΐποῦ- 
νο», ου ῬΡοϊθεῖ, 

Ηλθο δυΐθαι χαϊϊο ἀυοδυδ ,Ῥουίδοιπιασα ᾿Ἰποουλτιοα!δ ΡΓ.6- 
πϊϊγ, ΔΙθγο, χυοά νοχ γραμμή ἀθ Βδεϊ νοὶ] Ἰοῃρί ββῖπια Ἰωθᾶ 
Ἰπ161Πσϑηἀδἃ οβὶ, ΔΙίθσο χμοὰ νοχ οἷον ἃά6ο οοῃίογίδ δῖ. αἱ ρι- 
βοδίίοῃθ (ρτοὸ οἷον ἄλλο) Ῥοβιϊα θββϑὲ αὐ ργοδίθπιἃ νϑὶ ἃ} δἷ- 
ἰθηῖο διάϊτοσθ Σω161Π10Ὶ Ὡς Ῥοδβθέ. 

ΜΙΝ 6χ δὼ ὅρ80, ᾳιοά ἴῃ δουρῖιγα Ἰοοἱ νυ ]ρδῖδ σόσθυπι 
παρατείνει» οοταπιοάο Ὠοπιΐηθ, αι ἴῃ δοοιιϑᾶῖνο οᾶδιι ἃ 80 
τερδῖυν, ἀοδαϊαϊ των, Ῥθγδιιδϑιιπι Θδῖ,  Θχ οὶ 1586 νοσρᾶ ΔΙ χυοῖ; οἔ 
φιάθτι, αυοά ᾿ ρϑοιηθίχιοῖδ θ᾽ υϑηιοῦ τδηΐϊατ ὩΟΏ. 80] θα 9 
εδῖ, οὗ Βομιοθοϊοὶθυΐοη. 1, 1εθδὲ δυΐθηι 1 θαι τοάππι νογρᾶ. 

φυδοάδπι δΙΡΡΙΘσθ: ὩΟῺ 4υ0 ᾿1ὰ αμοάᾶ ἀδθίπιδ, νϑυίτι 1880 
ἀρροτάϊοσιιπι δοηϑπι Ρυΐθηαιβ, 808 υἱ τϑχιπὶ πιᾶὶ μοπιδίζοδγιπι 
ἸὨΠΠΙΡΘΩΉΡιΙδ νᾶτπι, αὰᾶὰ ὩΟΡ18 ν᾽ ἀθαῖις Σηβϊδιθηάιπι, ρδῖθ- 
ἰλοϊδυμιιο, 

Ἐὶ μέν ἐξι τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷον παρὰ τὴν δοϑε- 
σαν τοῦ κύκλου διάμετρον κατὰ τὴ» δοϑεῖσαν 
αὐτοῦ γραμμὴν παρατείναντα ἐλλείπειν τοιούτῳ χωρίῳ οἷον 
ὧν αὐτὸ τὸ παρατεταμένον ἢ, ἄλλο τε συμβαίνειν. μοι δο-- 
κεὶ κ᾿ τι λ. 

ἴῃ 818 νυ 18 9 βτᾶθοὶ ΒΘΙΙΔΟΤΙ͂δ ΠἸΟΥΠιἃ σϑοῖὶθ οομδοσοηῖὶ πᾶθ6: 
Εἰ ἔςι τοιοῦτον, οἷον παρατείναντα ἐλλείπειν, ἢ. 6. ..»51 θδὲ 6} }8- 

παρὰ, υὐ αυδ 1Πἃ δρρ]οανοτῖξ ἀοῆβοῖαι ---, Οὐεπιδάπιο- 
ἀμπὶ δηΐϊπὶ τ βυρχᾶ νἱάϊτηυς ἤρυγᾶ 8Ιχυᾶ ΔΗ θεῖ ἀπ ροβιῖδ 
χθοῖθ ἐϊοϊτις ἐλλείπειν, ἐφοονε 8114 ἤρυτα; ἰἴὰ οἴἴδπι, Θὲ πιᾶ- 
δὶ8 ῬΓΟΡΓΙΙ͂Θ χυϊάθηι, 18 αυὶ ἤρυγδπι ἱπηροόματο δηρίτας αἱοῖ 
Ῥοίεβξ ἀδῆοθσθ --- δι ἰΐδαυιθ Α Β ἀδῖδᾶ οἴγοι δ αἰ δπλθί γι 5 
ΟΒ δυΐθαλ ἀδῖα ὑπ 9 ἰὐϊδηρυϊ Ο Ὁ Β 11ποῖ8. Ἰίδαυθ ἴτῖ- 

δΔΏδι" 



Ἴ6᾽ ΕΧΟΠΆΒΌΒ. 

4 5 ν χα 
δΔηρυΐυπι μοο ἐπ ζἔποα σια Ο Β αρρίϊοαξωπι δε ἀἰαπιεῖνο Α Β, 

᾿Αρρᾶγοὶ δυΐδπι, ϑυὰπὶ 41 ἰτἰδηρυίαπι 118 ΔΡΡΙ οι τι, ἀφβοονε 
ὯΘῺΏ ΠΙΟ6ο Θὰ 1686 Ρᾶτίθ, ατιἃ6 θδὲ Α Ο, δοὰ ᾿ηΐθργο δἰϊδπι 
δομοπιδῖθ ΑΙ Ο αᾳιοά οὲ ἔρδβιιπιὶ οδὲ ἰσδηρυϊαπι. ἴδπι δἱ πος δὲ 
Ἴρϑιιπι 1816 6βῖ, 41.416 οδβὲ ἰσδηριίυπι Ο Ὁ Β, πθοϑβδθ δδὲ ἰγ8- 
δυΐϊυπι Ο Ὁ Β 6866 σϑοϊδηριμιαι. Οὐο ρμοδιΐϊο ΘΟ; δ1Π|}1}1 πιο- 
ἀἂο γΡιοοθάϊιεν δῖχιιθ πὰ ΝΟ] νγ 1 σαϊϊουθ, Νδαι δὶ ἔγρο- 
ἰοημδὰ Ὁ Β Δθαν4115 εδὲ ἀϊαπιθῖσο Α Β, ἱῃβοῦῖρὶ Ῥοίθδὲ ἔσιδῃ- 
ξυϊυπι οἷς. --- δ Σἴογιυπι τποηθ6ο. δολίδῃθ δῖῃϊ 4086 ΒδἊο 
ἨΥρΡοῖβθδὶ οοῃηθηῖι Δ Ἰηδοῖῖδᾶ, 14 οὶ Οοὐγδρδᾶπι; νΘΊᾶ 

6860 ΔΡρᾶγϑῇ: νἹἱάθδωξ 8112 δὴ βιτδ χδιϊΐοῃθ δρίοσα ᾿πνϑηῖγθ 
χφιυδδηΐ. ᾿ ᾿ 

Ἀεβῖδὲ ἀθ Ζιιὸ που θᾶπι 0 π|» ὩΟῚ τη η1 πὶ 116 τ ΟΠ ΘΠ, ο 
1. αι0 οπιῃ 685 δάξδξιιο, πὶ 4]1ογ, βϑοοδιιπηῖ, ἀυπι ξογηιμ] δι κοιοῦ-- 

τον οἷον ᾿ἸητρΠραὴξ ἀ6 εἰπιϊέ, Αἰχυϊ μος ργᾶθοθ δὲ ὅμοιον. 
Ἰίδαυθ ἰὼ ἤρυτα 1114 ΜοΙ]ννο ἀϊαπδ ἰγϊδηρίαπι Β Ὁ Ο. πεο- 
χμᾶαχυᾶπι 6δὲ τοιοῦτον οἷον Α Β Ὦ, δο4 ὅμοιον, 8ϊπ|116 111. Ουΐρ- 
ὈΘ τοιοῦτον οἷον, ἑαϊ6 φμαίδ, οἱ δὰ Ἰίηριδθ δὲ δὰ φϑοπιθίσιδθ 
ΤΑϊΙΟΩ8Β αἷοῖ θὰ ροΐδθδὲ Ὡΐ81 .ἀΔἀ6 εὐιδάθπι σϑὶ γὙ6] αὐυδάθηι 
Ὦρυταθ ἐχεπιρίο αἷΐος Οὐδαι δ᾽ ροϊβοδομθαι 1 τη60 4118]1- 
οὐ 49 δΡΘΟΣπΙ]6 ΒΘΙΨΑΥ͂,, 

Ὅσο πονϊβδίπιᾶ 1 Θχροδηάο ἢος ἰοοο Ῥοδιΐα ῥϑσίοι"Ἱᾶ, 
δ[ιοσυσι Ο᾽, Κ᾽, Ῥγεχίξ τὰ ,,Οοπαπιθηϊδίίοηθ 46 Ἰοοο πϑδίποιιδιῖοο 
ἴῃ ῬΙαϊοηῖβ Μθηο θ᾽", δα͵θοὶϊδ ϑυπ}0 0118 οὐἱιοῖδ (ν, δὰ ΑἹ οὐδ. 
11, 16.) οἀτῖα ΗΔ]. 56χ. 1825. 8. ; δίθειιπι δεαίἐδιαιεπιὶέ, 1η56Γ- 
ἴωπι 6}118 σΟπΙΘηἴδΥΙο, ᾿ΠαΣοΑΓΘ ᾿δηΐιπι δδῖϊ11:18 αιιχῖ, στιπὶ 1π 
170 Οχῖγα πιθᾶ δι 18 5118 ΘΧθυοοσ, ὩΟΠ Δ Ρ]18 1088, 

ἘΧΟΌΒΝΟΝ ΠΙ. 

126 «εἰαἰμίς Παοράαζέ, αὐ 8. .59. 

ἘΔΌυΪτι Βδὴς ἀθ ᾿Ὀδθαάδῖς δβίδῖυδ ποῖ ντΐδαι!9 Ῥτδϑάϊ- 
115 δίιρὶς Ρ]Αῖο οἰϊᾷπι ἴθ ΕΠ ΠΥΡΗγ, 12., δὲ ϑοογαῖθθ δὶ: 
ἴσως ἄν με ἐπέσκωπτες, ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν Δαιδάλου συγ-- 
γέγειαν (βεποτῖβ ϑηΐπὶ οὐ ρίμθπι ἃ ᾿Ὠδθάδ]ο σϑρεῖθραὶ ϑοογᾶς- 
168, νά. Α]οΙΒΙΔ4, 1, 35.) τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκεε 
καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν, ὅπου ἄν τις αὐτὰ ϑῆ. Μυϊεΐχυθ Δ}11} δοτι- 

Ῥίογϑε 
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---ν -ττττν-- 

ΙΝ ΜΕΝΟΝΕΜ. 11] 

Ῥἴογϑϑ οὐιδάθπι ἔΆΡυ]Δ9 πιθηϊϊοηθαι ἐδοϊμπῖ. Ατιδὶοῖθ]θ5 (46 
Απλδ 1. 3.) δβξοσγι ἰοϑιϊπχοηῖαπι ΡΕΣΠΡΡΙ ου͵υδϑάδπι, τὸν 4͵αΐ-- 
δαλον ποιῆσαι τὴν ξυλίνην ᾿Αφροδίτην, ἐγχέαντα ἄργυρον χυτόν. 
ἴάοθαι Ῥοϊσὶ. 1, ἀ.; εἰ ἠδύνατο ἕκαςον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν 
ἀποτελεῖν τὸ αὑτοῦ ἔργον, ὥσπερ τὰ 4Δαιδάλον φασίν. ΟΔΙ]1εῖτᾶ- 
τὰς Ἔχφρασ. 8. 60 Ῥτορεδάϊιι, υἱ ἀϊοδῖ: Δαίδαλον ἐξὴν ἰδεῖν 
κρούμενα μηχαναῖς τὰ ποιήματα καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην αἴσϑησιν 
ἐχβιάζεσϑαι τὸν χαλκόν. Ἐδάθπι ἔλθιυ]δ δριιὰ ρμοδίδϑ οοουνεῖξ, 
6, β. δριιὰ Ἑυχιριάθπι δου. 838.: υδῖ νά. θ΄. 0]. Τρδὶ 1δ8- 
πιθὰ Μαΐθσθβ ϑβδογρίοσθβδ ξαρυϊδα ἤδησ 1ηΔ4θ χορϑίυπξ, αυοά 
Ὀαθάδ]υβ ρσΐπιιιδ οουϊοβ ἃραδχίοβ διαί τὶ θυ, πλδηυ 5406, 
ἴῃ ὈΥΙΒΊΣ 16 δίδιι8 ΓΘΙΙ4Ο ΟΟΥΡΟΥ͂Σ ΔΏΠΟΧϑβ, (18) ηχοεῖῖ, οἕ 
Ρεάθβ οἱῖπι Ἰυποῖοβ δί4ᾳ:6Θ οομπογθῖοβϑ δϑρᾶγδηάο, ᾿ῃοθαά θη 
βαδιίαπι ορογίδιιβ δι118 πρθγνοσιῖ. Ὑ1ιᾺ, ϑυϊάδδ ν. Δαιδάλου 
ποιήματα: ὙΖοῖζεΒ ΟὨ]]. 1, 19, (Δαίδαλος διεῖλε χεῖρας, πό- 
δας); ἴὰ Ῥυπιϊδ Ὠϊοά, δῖα. ἅ, 76, οἱ Ῥδϊδθρμδῖιιβ 22. δὲ χιοβ 
δὰ ῃυὴς Ἰαυάδηξ. 4160 οὲ ἘΣβδομον ἢ). - Ιρ860 ἴδιιθη Ῥ]αϊο 
ΔΙῚ θὰ ἅθαιθ Ποῃοῦιῆοθ ἀθ ᾿Ὠδθάδὶ]ῖ ορϑεῖδιι8 βϑηῖ, [πὶ 
Ηρρίδ ϑηΐπι πᾶ]. ἀϊοῖῖ, ᾿αθάδ]ιπι, δὲ Σὼ νἱϊᾶπι γχϑάϊγοξ, σἱαϊ- 
οὐαὶ ἔογχο, δὶ 184118 οσοπδίγιιθσθι ορϑσᾶ, αυδὶῖδιι5 Ο0]1π|ὶ ρ] οὐΐδης 
01 σοποῖ]!δδδθῖ, Ῥδιβδηϊὰβ αμοαὰθ 2, ἄ. ἰθοδίδϊτας, δάπιο- 
ἄυπι τυάϊὰ δοάδ]: ορογᾶ 6886, δἰχυϊὰ ἰᾶπηθη αν ὩΣ 116 1. 6886 
γιάοτὶ, Ιἀθπὶ 9, ἀ0. δῃιπιετᾶξ δὲχ ὈΔ66Δ}1} δῖδϊιδβ, 7186 δι 
δεῖδῖιθ δάδιυς ΤΟ] ]αιι89 Θϑδθηῖ: ὈΪυγοβ 8101 ποίδϑ 6686 Ὠθρβδξ, 
ἴπιοσ 688 διιΐδπι, ασμοα πεγοτῖϑς πᾶπι ΟΟπιπιθηιογδῖ, ἀθδ: ἤθη." 
ἴοπι ρϑάμπι Ἰσοο πὰ αυδάγδηρυαη ἤρυγᾶπι (κάτεισι ἀντὶ ποδῶν 
ἐς τετράγωνον σχῆμα): υἱ οοηρτιᾶα ᾿ριυσ δάμιο ἔπους ᾿υΣθηῸ 
εἰδϊυδτιει Βαθῖτι, αι 6 πὶ Ῥοδβίθα 1086 Ὠδθάδ]υβ Θλθη 8486 ἀ3- 
οἴἴυς. Ἐχ ποσ :ρ80 ἴδηιθῃ Ρδιιβδαῃῖδθ ]οοο νϑυοϑῖπι}9 ἢῖ, 80. 
οἴδῖῖβ δοῖδίθ ργδοίθς 888, 4188 βοῦιρῖου 116 ϑημπιογαῖ, θδπε 
8158 Ὠδ θά δῖ: βῖδιιιαϑ δυρθγἔι8586. Οὐδθ οἴπλ που 1ποθάθεθηϊ, 
εἰ Δ ΞΆΡι.}1]49 1811 σϑρυβηᾶθ νιἀογϑηῖισ, ῬΙΘΌΘΟ]α δυρθγοῖῖ- 
ἴοδᾶ ἀἰοορδὶ ξοχίαβ8θ, δι ἤοῖο ἅ]!41Ὸ 688 ]1ραῖδ8 6680 δίχυθ 
οοηδιγοῖδβ, Ὧ6 δυΐξυρογθηῖ. Αὐάϊθπι δῆς ἔαθυϊαπι ϑοογδῖθδ., 
υἱ δοϊοὶ, Ηἰς 114 δϑοιῖιϑ δῖ, υὐ οργθβίδπι 51π|}}} τι θα ἐπὰθ 
τοροίοτοϊ δὰ 1] υϑἰγδμ δι βιιᾶπι 46 οριηϊοηΐθιι8 δθῃ Θ ΣΆ), 

ΘΕΡΙ͂ΚΕ. 

᾿ ἢ Αἀάθ 8.680]. ΡΙαι. δὰ Ισο. Με. Τῶν πάλαι δημιουργῶν 
πλαττόντων τὰ ζῶα συμμεμυκότας ἔχοντα τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 

οὗ διεςηκότας τοὺς πόδας, ἀλλ᾽ ἑςῶτα σύμποδα, 4αίδαλος ἄρι- 
φος ἀγαλματοποιὸς ἐπιγε ονὼς, πρῶτος ἀγαπετάννυσί τὸ τὰ τού- 
τῶν βλέφαρα, ὡς δόξαι βλέπειν αὐτὰ » καὶ τοὺς πόδας, ὡς νομί- 
σαι βαδίζειν, διίςησι. καὶ διὰ τοῦτο δεδέσθαι, ἵνα μὴ φύγοιεν, 
ς δῆϑεν ἐμψύχων ἤδη. γεγονότων αὐτῶν. τοῖς δὲ ἡμέροις οὖν 

τὰς ἀληϑεῖς ἐοικέναι δοξας φησὶ, τοῖς λελυμένοις δὲ τούτων 
τὰς ψευδεῖς. Νσπ ἀΐσοτο λυΐόπι Ρ]δίοποπι θᾶ, χυδθ ρτᾶπι- 
ταλίϊου8 Ὠϊο ῥχοξοσζί, νϑγ ϑδῖπιθ πλοηϑῖ ΘΒ] ΘΙ ΘΥΊΔΟΙΟΥ, 

“--«--ταρ ΒΒ ϑθσπονιυσσ τιν α,...... 



ΚΒΙΤΩ͂Ν 
Ἡ 

ΠΕΡῚ ΠΡΑΚΤΕΟΤΥ". 

Οὐ οιοφιίιαν 
ΘΒΟΟΜΒΑΤΕῈΒδ ΟἸΗΒ 

ΘσΕΙ͂ΤΟΝΕ. 

ϑοοπα σαγοθῦ; ργέημρῃ αἰϊμομίρα; ϑδοοναΐεα ἰγαπφιέζ 
ἶε ἀογηΐοηδ. ΟὐΥἱΐο, υἷν ραμῖίο φοηῖονῦ ἐἀοηιημθ ἀέσον, 
αὐεεί οἱ εθμρίμηι 6 σαγσονθ δὲ ρονοναάοαί. (ἠποά ον 
οτρονρεζασίο {110 οτηπέδιν αγριρπομίΐ αρργοάϊων, 80- 
ογαίεος τὰ ἰαμπίωηι τιοποί, υἱάδομπαμηι 6226. πὴ γοοξθ 

ἦσο  ονί ρον. Ἐχονγίίω ἐμά ψιαοϑίίο, μίγη 6028» 
“πη δορείπμηι ορίπίο οἱξ αἰϊοπάονα, απ φοϊνμρποαο 

)μοἶἶ πα εοὐμ8. φμοΐ ὕάσογ ἀθογδυθγΐ: ΡὈΟΥ͂ΤΟ, πιρῖρ [ξ 
οοαΐ ἰορίδοα ραΐγίαθ πον οδοάϊγο. --- Αἀ δὠοτέσιμα 
ατὔορ; ἀέαϊορὶ αγρυπιοηέμηι οὔϑογυσημιδ,), φα φίαθ Οὗγές- 

- ὅομοηι Ῥίαίο ζοφμοηίοηι ἤΐο ργοάμοϊί, αποίογέδιις αἰέξε, 

μέ πποριογαί Πέαρ. Τα. 2, 60. 8, ὅ6. αὖ Αοεοδέπο 7 μΐ88ε 
᾿Δδιερωίαία. 

Οεέονμη οὐπίγα αἰΐφαϑ ποοίγο ἰδηροῦα ζασίαν οὗ- 
7θοίίοποεν ἧμπε ἀΐαίορηηι δολίοίογηαοἦεν Ῥίαίοπέ ἐξα 
ουἱπαϊοαί, μὲ ποὴ φυΐάοηι, δἰομί σοίοροϑ τυθ7.6 Ῥϊαζομέσοῦ 

οη68.9 αὐ ρἠἠοφορλίοαμε αἰέχσμαμε πιαίογίαηι υεηίίαν- 

“) οί Ἰηβογρίίο ὁ Ὠΐϊορ. 1.8, 3, 58. 001 δεῖ περὸ πρακτοῦ 
υοά σοκεθοΐυπι 66 6 ἀἸδίορὶ 1ρδῖι8 ᾧ. 6. ἃ. 

Αἰμβϑηδθυδ ἢ. 5606. Δ. ἀδθ μος ἀϊαίορο 4: ὅ Κρίτων 
δ᾽ αὐτοῦ Σοφοκλέους περιέχει καταδρομήν. φυοὰ 4ι0 6ρ6- 
εἰοὶ ἡρπογᾶξς ϑουνθὶβῇδθιδοῦ, Ὡδαι6 ορ0 ἀοοσμοειπα: Ὠϊεΐ 
ΟΟ]ομθηδῖ8 ἔογίθ Οϑάϊριι ἰδωβὶ οἷΐηι ογθάϊι8 οδῖ, σχιρρθ 
ὺλ Ὡοῃ δοΪυπι σΟΠΙΓΑ ῬδίΓΙ8Θ νοϊυπίδῖθηι δρὶῖ, δοα πιᾶ- 
ἴογυπι δἴδπι αι89 ΤὨΘΌΔΩη!5 ἐπηποηθης νοϊμηίαγςιβ διιςοῖος 
θεῖ, ὩΟο ἐπιργορδῖυθ 1460 ἃ ὁἤοζο. 



ΚΡΙΤΊ Ν. 70 

ἄαα αὖ ἕρεο ἐπυεμίνηι εεϑὸ ἐχώίώμεί; “ὦ ὉΘΡΘΩ 

οοὔἴϊοφωΐξωαι αὖ εἰἶο αὐἦως ᾿ωκίοτο δἰἐἶΐο εσοσρέμια εἰ 
ἐχροΐδια 6226 οΟἈ7οταί. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὗ 
πρὼ ! ἔτι ἐξί; ΚΡΙΤΏΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Πηνίκα 
μάλιξα; ἈΡ, Ὄρϑρος βαϑύς. ΣΏΩ. Θαυμάζω ὅπως ἠθέ- 
λησέ σοι ὃ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι δ. ΚΡ. 
Ξυνήϑης ἤδη μοί ἐξιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο 
φοιτᾷν. καί τι καὶ εὐεργετεῖται ὑπ᾿ ἐμοῦ ὃ. ΣΏ. ἄρτι δὲ Ὁ. 
ἥκεις ἢ πάλαι; ΚΡ, ᾿Επιεικῶς πάλαι. Σ.Ώ. Εἶτα πῶς οὐκ 
εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάϑησαι; ΚΡ. Οὐ μα 
τὸν 4, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἄν αὐτὸς ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ 
τε ἀγρυπνίᾳ " καὶ λύπη εἶναι. ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι ϑαυ- 
μάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καϑεύδεις. καὶ ἐπίτηδές σε 

δΘ1ῖΘ οἱ σαϑγοθάυΐϊδηλ οιεδιοῦξ 
1ἀθηξάθηι Ῥογγισθηΐθ δριϊ8561- 
ταιλ νἹάθίυτγ. ἕξ οοὐά. δ8ιυ- 
ἴθωι 5882 6 ΠΟΙΗΣδὶ ΡΔΥΪ8. Ἐ θὲ 

ί γυϊεο πρωΐ. 864 ξογπιδπι 
ΟΠ ΟΘΥ ΠΡ, σοοπιηθηαδηϊ 
Τδθυβ πὰ ν. δὲ ργδηιπιδίϊοὶ 
ἃ Βυδηϊκθηῖο 101 Ἰδιιδῇὶ, α18- 
οἴδρδηῖθϑ ἴδῃ 1 δοοθηῖι, 
ἤοχο δὴ δουῖο. Μιῆὶ, οἱἱ- 
δ151 ὈΓΠΙΙΕΝῚ ἔοσπια αἀαδ1ἃ 
εἴ, πρῶξ δὴ πρωΐ, ἴῃ ὈΓΘΥΊΟΥΣ 
δίῦθῃ δοιιῖιπι οοπιπιοηἀδὲ 
Δηδ] ορῖα Ῥσοηοιηΐηυτα γοΐ, σφώ 
ᾳφι8ὰθΘ μυπέε ὁ νῶξ, σφῶϊ. ΟΣ, 
ᾳυ86 ἴῃ Ἰμοχιίορο 47. 2. οἱ 1η 
ποῖϊδ ἐδιάθαι δου ρδίπιβ αθ 
δας σθ δὲ ἀθ ε διιῦδοσ.0 Νίαπι 
δεῦρίιτα πρῴ δτγαξ ὄβογυπὶ 
ἐδ διϊοογπλ 411 οἴγπιοϊο- 
Εἰδοὸ ὩΊ 4.16 βθενγγθηῖ, οὐμπὶ 
πδαϊῖῖο (ἡ παράδοσις) ᾿οῖᾶ Ἰδιυὰ 
οὐλίιοτοῖ. Οἱ. Εἴγηι, Μ. ν. γώ, 

5 Ῥιο ἠϑέλησε Οο16]. Μιηά, 
οἱ Αρθ11.. ἤϑελε ᾳυοά δρίϊι8 
νάθξως, --- ᾿Ζπακχούει» να. 1ῃ 
ἴηάϊοθ. 

85 γααι δᾶ βϑηδιιπὶ ἢὶς 
Ῥιδϑεῖοϊ, φὐεργετεῖταε Δ εἶερ- 

ται, ὧἃΘ 60 Ἰοῶριδ 6888 Ὧ0- 
ο. ΜΙΝ εὐεργετεῖται ἀ6 ΟΥ- 
ἴοῃ!θ 88} 1118 δὰ ϑοογδίθιηι ΥἹἱ-" 

ἃ ῬΓ. τῦδηι Β δῆς δοσιρίυγδπι 
Ἔχ οηῖ, οδίθεὶ Ἰοηρθ Ὁ] υχὶ- 
ταὶ 6] εὐεργέτηται ΥΘ ἐ- 
τηται. (σά. Ηῖος. Ὁ. δύτογος 
τεῖται δ Ιδου ρεδ ἴῃ δϑουη δ 
δὲ αυδγία 5.118ὌΡ ἀϊοθυβ ἡ, 
δὲ 8018 ΟἸατῖκ. (υΐ σοπιῖῖθ 
διι0 δῖ. ἴῃ ΒΘΚΊΚΘσι οοπιτ 6 }- 
14.118. δὰ ΟΥὐομθηι ἀδοξεῖν 
681) εὐεργετῆται διιρθγβοσὶρῖο ἴὰ 
δθουμάδ ἡ: αυοά εὐεργετῆται 
801] 6 πλη18 6ϑὲ ἰδ ρϑι18, 416 πὶ ἃ]- 
ἰογῖυ8 ἰθοίοηδ ἔοῃῖθηι Θ880 
Ἰμάϊοο. 

4 δῖ. Οοὐά, οπιῇθ8, Ῥγᾶθ- 
ἴθγ υηὰπὶ εη. ,.2, αὖ οὐπὲ 
νυ]ρᾶῖα τὰ οπη τὶ: φυοὰ ῥῖο- 
Βιυιπι ἰδαλθη δϑὶ εἰϊχυθ. Μυ]δ 
Θηΐπλ διῃξ ΘΧΘΠΊΡΪΔ πυ)8 ΡὈδΥ- 
(Ἰου]4Δ06 πο ϑ]  ρθηῖϊιδ ῬοΟδιῖδΘ: 
4.86 μὶς δὰ νοοδπὶ ἀγρυπνίᾳ 
δρϑοῖδι, ροδβῖ 4μᾶπὶ τονθζὰ ἢᾶ- 
Ὀθηὶ οοὐά, δἰϊᾳφιοῖ: νἱά, δά 
Νϑ:, ἀϊ. : 

δ Ἑλ.- 



80 ΚΡΙΤ Ν. 

οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδισα διάγης δ. καὶ πολλάκις μὲν δή 
σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ εὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, 
πολὺ δὲ μάλιςα ἐν τῇ νῦν παρεσώσῃ ξυμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως 

ο. αὐτὴν καὶ πράως φέρεις. Σ,Ώ. Καὶ γὰρ ἂν, ὦ Κρίτων, 
πλημμελὲς εἴη, ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἶ δεῖ ἤδη τε- 
λευτῷν 5. ΚΡ, Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν του- 
αὐταῖς ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς ἐπιλύεται 

ἃ, ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ 5. ΣΏ.᾿ 
Ἔ»ι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρὼ ἀφῖξαι; ΚΡ, ᾽4γγε- 
λίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπὴν, οὐ σοὶ, ὡς ἐμοὶ φαΐνε- 
ται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ χαλεπὴν 
καὶ βαρεῖαν’ ἣν ἐγὼ, ὡς ἐμοὶ δοχῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν 
ἐγέγκαιμι δ. Σ,Ώ. Τίγα ταύτην; ἢ " τὸ πλοῖον ἀφῖκται 

δ ἘδΔοΙ]] ναὶ ογᾷὶ ορίδι!- 
ψιιπὶ ΤΘΡΟΏΘΓΘ διάγοις, 4υθπὶ 
ΤΟαμΐγογθ νιἀοίυν ργαθοθάθι8 
ῬΓγδοίοσιυμι, 8964 οδιῖτιδ ἢϊσ 
δρθηάιπι 6886 ἀοοοθιὲ Ηθιη- 
ἀοτῆιυβ δὰ Ῥγσγοίαρ. 290. γιά. 
108 ἴῃ Οτγδηια;. 8, 139. (4126.) 
Οὔ. 1, οἱ Ηδεπιδῆῃ. δὰ ΚΘ. 
Ὡ, 350. 6Χ οἰ}118 ΟΡ βογνδίϊβ 1]- 
1υά Ππυο πιλᾶχίπιο αυδάγαϊ, οο0ῃ- 
Ἱπῃοιίνιπι Ροϑβῖ ργδϑίϑσιδ ροῃηΐ 
81 τεβ 486 δἰρηιβοδίιτ 60, δά- 
Ὦυς ἀιιγδῖ, σόϊ] ἢ ἀ68146- 
τίυπι, Οὐ ομῖβ, αἱ αυᾶπὶ ρἷΔ- 
οἱ ἀἰδδῖπλθ ἀραὶ δοογδαῖθβ. Οἱ, 
ληξγα ξ. 12. Ὠοῖ, 2. 

6 Νοῖδηδιπι,Ἔ {Ἰγοπὲδιι8 εἰ 
Ρτο ὅτι Ῥοβὲ νϑῦβυπι ἀγανὰ- 
κτεῖν: νὰ, Οτδπιη, Φ. 149. (4136. 

7 ψοειυπι πϑάτιπι ἐπιλύε- 
σϑαι δθηϑιι γείαχαπαϊλ (ν. 
ϑοβηθιά. ἔῃ ν.)., δοποεαάσπαϊζ, 
ποηῃάππι αὐ: 6πὶ ΘΧ 4110 5011- 
Ῥίοτϑ δ]δίιιπι οδὲ : δβοά ἢγπιᾶ- 
ἴων ροεδὶδ ἨΘΥΟΠΙΣ οἱ διΐ. 
ἄδθ, συοτυηι Δ]1ογ μαρϑὶ Ἐπε- 
λυσαμένη, Θρ!Ποῖοπ ΠΗΒγ18Θ, 
Δ]1ος εἰὐπιἀνομένου, συγχωροῦν-- 
τος. Ἑσοτπνυΐα δυῖθπι τὸ μὴ οὗ, 
7μο πιΐπμς, δ5δ811λδ Ὠοάϊθ δά- 
δἰγιιοίᾶ ϑδέ: ν, ργπι. δὰ γ1:- 
ξεῖ. ῃ. 265. Ῥ. 772. οἱ ἴη Μυ- 
860 Αηΐᾳ. διμιάϊον, 1. Ρ. 220. 

Αἀά4θ Βοθοϊελιέυτι ἔῃ Ῥ]δίοιι 
Νιποῦπι δὲ ἀθ ],ορ5. Ρ. 107. 
108. υδὴῆ᾽ δ] 1. Ὡοδβῖοσς 10- 
οι σοΟΙΡΟΠΣΩΣ οἷπὶ δ811}}}2 
υδ νοχῦϊ ἀπολύεσθαι τιϊάθηι 
ἀδῖῖνο Ἰυποῖϊ ἴῃ ἀθ 1696. 1. 
Ῥ- 637. ο. ἅπασι τοῖς τοι 
τοις --- μία ἀπόκχρισις ἀπολύε- 
σθαι δοκεῖ τοῦ μὴ κακῶς ἢ 
ἀλλ᾽ ὀρϑῶς. ὍΝ: ποῦ πιΐηυιϑ 
Ῥήοθυπι ἔμϊδδοῖ τὸ μή: 564 
γερο ἀπολύεσθαι δρῖϊος νἱ- 
8118 ρΘὨΙΪ να; ομΐ, ποτ Αἴ- 
τῖς!8 8011 6 ΠηΏ1, ἈΘρ] ροηϊυ8 δα. 
Ἰοοίυπι 1Πυὰ ἀλλ᾽ ὀρϑῶς. --- 
δοῖθῃμδ ο]1π. ΝΩο 6Χ ορ- 

ἰἰπιοὸ ΟἹατῖὶς, οἵ δ᾽σαιιοῖ 4121 
δβέοτίαν δοτὶ ρίυτα αὐτούς, χυλπι 
δἀορίανιε ΒΘΙεῖοσ, ΜΈΙΒῈ ὁχ- 
Ῥοοιίιο δυ1ἀλθ συγχωροῦντος εἴ 
ὁοπιρᾶσγδιϊο Ἰοοὶ 6 Ἰδρίδιι8 οξ 
Δ]16γαὰ σοάϊοιιπι Ῥᾶγ ἀδἔϊνιιπι 
88115 Ἡγηχαπῖ: ὩΔΠΔ 1 ἴΔ4}} νλ- 
ΤΙΔΊΙΟΏΘ 41141185 οδϑὲ οἷς, οὔς, 
ν6}] οριϊπιούυπι οοὐά, ραγνᾶ 
δδὲ διιλοϊογιῖδδ, 

8 8:9. 1πέγα δ, 18. ἀλλ᾽ ἐν 
τοῖς μάλιςα εἴ ΤΠις, 7, 71. ἐν 
τοῖς χαλεπώτατα διῆγον. Ὑἱᾶ, 
δΡΓ. δά Μϑη. 32. οχῖς. 

9 ΤΑ! ἢ, χυοά υἱὲ 41181 γα- 
161 «μὲς Ἰηἰογττοραῖϊο ἰδίοις οσ- 
ΣΙΡΙ ΤΌΣ αὐυδδὶ οἱ γαβϑισ ὨρττυΥ, 

0 1)6 
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ἐκ Δήλου "5, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεϑγάγαι με; ΚΡ Οὕτοι ς͵ 
δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν τήμερον "', ἐξ ὧν 
ἁπαγγέλλουσιν ἥκοντές τῆὲςς ἀπὸ᾿ Σουνίου καὶ καταλιπόν-- 
τις ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἀγγέλων, ὅτι ἥξει 
τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰσαύριον ἔξαι, ὦ Σώκρατες, τὸν 
βίον σε τελευτᾷν.. ΣΩ. ᾿4λλ᾽, ὦ Κρίτων, τύχη ἀγαϑῆ, εἰ" 
ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτη ἔξω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν 

αὐτὸ τήμερον. ΚΡ, ἸΠόθεν τοῦτο τεκμαίρει "; ΣΩ. Ἐγώ 
σϑε ἐρῶ. τῇ γάρ που ὑξεραίᾳ δεῖ μὲ ἀποθνήσκειν, ἢ ἥ ἂν 
ἔλϑη τὸ πλοῖον. ΚΡ, Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι ὅ. 

10 Ὧα ἢδο πιδνὶ, α)ὰθ Θεω- 
ρίς οἱ. Δηλιάς ἀϊοοβαίυς, Ἰοσιι8 
οἰδεβοιδ δὲ Σὰ ὕΠαθάοῃ, 111, 
ἔτυχε τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης 
(ϑοοχδϑῖ}8) ἢ πρύμνα ἐςεμμένη 
τοῦ πλοίου. ὃ εἰς 4ῆλον ᾿49η- 
γαῖοι πέμπουσι κατ΄ ἔτος. «--- 
τοῦτό ἐςε τὸ πλοῖον, ὡς φασιν 
4ϑηναῖοι, ἐν Θησεύς ποτε 
εἰς Κρήτην τοὺς δὲς ἑπτὰ ἐκεί-- 
γοὺς ὥχετο ἄγων, καὶ ἔσωσέ τε 
καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν ᾿Α- 
πόλωνε ηὔξαντο, ὡς λέγεται, 
τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑχοαΐςφου ἔτους 
ϑιωρίαν ἀπάξειν εἷς 4ῆλον" ἣν 
ἐπὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾿ 
ἐνιαυτὸν κῷ 9. ἐεῷ πέμπουσιν. ἐπει- 
δὲν οὖν ἄρξωνται τῆς ϑεωρίας: 
νόμος ἐςὶν αὐτοῖς, ἃ 
τούῳ καϑαρεύειν τὴν πόλιν, καὶ 
δημοσίᾳ μηδένα ᾿ ἀποκτιννύναι, 
αὶ ἄν εἰς 4ῆλόν τὸ ἀφίχηται 

ἴον, καὶ πάλιν δεῦρο. ΚΟ 
εἰ Χϑηορῖ. Νοπιοει. 4. 8, 2. 

ν τῷ χρόνῳ 

᾿, 41 Ηχλρο ϑῖ νϑζὰ θδῖ δοσιρῖι:- 
ΤΆ, μὲν δάϊίιπι 6δῖ, αυΐϊὰ τθ- 
ὈοοῖυΣ σαφῶς δ᾽ οὐκ ὧν διε- 
σχυρισαέμην ; οἴ. Ἡδιηα, δὰ ΤΠ ο6- 
οὶ, 430.: ΟἿ ἴδιλθῃ γδίι ΩΣ 
ΠΟ 1ΠἸΠΊΘΥΙΙΟ οΟὐ͵θοῖιιπ) θϑῖ 
δυδεοαθηδ 1ιἃ δῆλον οὖν. 
[ξογίδεδθ ἰδιθῃ. 4186 ὨθΏς 
τηϑὰ οδὲ δθη θη 8, τπϑγᾶ 110- 
ἀδεῖῖαθ ἔοσπηυ]δ ρτγδηιπιδὶϊοθ 
ΟῚ Θδῖ ὩΣΠ18 γρθηἀδ.} Ὑ6- 
τὰν! χϑρυϊδηα διπαιΐ ἸΘΟΙΊΟ 
οριϊνοσζιιπι οοὐ., ΟἸδεκ. νεη. 
ΠΣ, Ῥδιε, Ὁ, Τυδ. δοκεῖν, αιιᾶπι 
ΣΧ ΣδΥ σῖτα αυοαιθ δηϊ πος 

τιιπὶ σού ἴῃ δΟΠΟ 18 διιἃ 
Ἀυηϊκθηΐιβ γϑῖτ] 114: Γρά- 
εται καὶ, ἀλλὰ δοχεῖν. Αἰχυξ 
τω ᾿Πηλ Εν: 1114 ταῖῖο θδὲ 

ΠΪΒΣ τοῖυδ Ιοοι5 ἐϊᾶ δου θδῖωγ, 
ἀλλὰ, δοκεῖν μὲν ἐμοὶ, ἥξει τη". 
μδρον: ἴῃ τ 50116 2188: πηἃ 
ξουυλυἶα μέν τοξογιυνς δα ἐμοί 
πθα φυϊοαυδπι ΟΕ ΘηδιοὨ 8 δ 8- 
θοῖ. Ρυδοροδιῖῖο ἐξ διυῖθῃ, 
δθηδ ΔῚΣ «δομπαίΐμγι (οἶ. 
1π4,0.. 8016ῖ :ρ8: ἴδηι ζσϑὶ 
αυδαι 418 ἀθιημοηδίγαϊ δὉ- 
ἡυηρὶ, 6. Ρ. Ὠϑαιοβίῃ, ο. Επιθ Ρ. 
οἱ Μη. Ρ. 1160. οὐ γάρ ἕςιν 
ἐν γένει σοι ἣ ἄνϑρωπος ἐξ ὧν 
σὺ λέγεις. 881.6 ἰδιιϊοϊορὶα εδὲ 
ὴ δ18 ἥξει τήμερον οἷ δῆλον 
οὖν --- ὅτε ἥξει τήμερον: βδ6ἀἃ δὰ 
ΠΟ τοὐπλίις 1ηπηϊνο ἧ- 
ἕξιν. --- Μοχ ῥτοὸο ἀγγέλων εη. 
Π -- ἀγγελιῶν. 

1 Ἑοτῦδηι Αἰ οδμ Ῥγδθῖου 
ΟΙασκ. κῖς ρεδορυθγμηὶ θη. 
Π, οἱ Υἱιηά, --- Μοχ ἀθ8 ὕςε- 
φαίᾳ ἢ ἢ -«ἔι ποῖ. δὰ Ῥϑηι. 

Ἰὰ. 83. 

9 ὙοΥρα ἢδθο: φασί -- κύ- 
ρίοι, Οὐΐοωὶ τρυυηΐ Ἐτοϊμμ8 
οὲ οὐ. γιά, 2. δίχιθ 816 
τϑοῖθ ππηο οἀτίυσς. ἘσΧυθἾδπὶ 
ἄυσεραι νοὶ 50] πὶ δι ΡΟ ΓΙ 8 
σού, αυὰ γᾶγίοια χΘϑρο βῖ0 
ΔΙιοχῖι8 δξῆγηιδεῖνᾶ Ῥγονοοᾶ- 
ἰὰγ ν. ΙηΔ, Ἑδπὶ διιῖθπι δἔ- 
Βυηιδῖοηθπι φγδθθϑηϊ νοο]ᾶθ 
γέ τοι δή (ν. Ηοορον. 13, 6. 
ὃ. 3.), φυιϊθυδ πι81]6 νυ]ρο Ῥγδθ- 

Ἐ αλὶὶ- 
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ν. ΣΏ. Οὗ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλλα 
τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐγυπνίου, ὃ ἑώρακα 
ὀλίγον πρότερον ὃ ταύτης τῆς νυκτός" καὶ κινδυνεύεις ἔν 
χαιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραί με. ΚΡ. Ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον; 

ς. ΣΏΩ, ᾿Εδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδὴς, { 
λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν, Ὦ Σώκρατες, 

Ἤματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἵἴκοιο 5. 
ΚΡ, Ὡς ἄτοπον 5 πὸ ἐνύπγιον, ὦ Σώκρατες. Σ(Ώ. Ἔναρ-᾿ 

γὲς μὲν οὖν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Κρίτων. ΚΡ. «4ίαν γε, 
4 ὡς ἔοικεν. ᾿“4λλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ γῦν ἐμοὶ 
πείθου, καὶ σώθητι.. ὡς ἐμοὶ, ἐὰν σὺ ἀποθάνης, οὐ μία 
ξυμφορά ἐξιν ὁ, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐξερῆσϑαε τοιού- 

παὐιίας δέ, ἴθ Ὧ.]10 Πμοάϊο 
οοὐϊξοθ ἐπνθηΐιμηι. 

Κυρίοις ᾿ἰδι16 διρτιβοδτὲ ἴ7η- 
ἀϑοξηινῖτοβ, ὩοΙ 85: τ πὶ ΑἸΠ6- 
ηϊθηβῖπι παδριδιγαῖμπι ὉΠ}101- 
οἰἶ6 οὔδβεγνδὲ 114118 ἢ18 ]Ὸ- 
,οἷ5: Ρηδϑάο. Ρ. 59. 6. λύουσι 
γὰρ, ἔφη, οἵ ἕνδεκα Σωκράτη 
καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν 
᾿ τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ: οἱ 
μὴ ἣν εἶθ τούτου .γεὲ ἕγεκα 

ὅ,τι 
ἂν βούλησθε. ἕως ἂν οἱ ᾿4ϑη- 
ἂν δ ἐῶσιν ἕνδεκα. ἘὮ6Θ 1080 
διῖθῃῃβ! Βοσ τηδριϑέζαῖι 146η} 
ὉΠ|ΙΟδΙ8 ὑθοόγιυβ οἱ ἀοοῖθ 
ὁρῖ 1 ΔρΡεπᾷῖοθ “δά δυδᾶπιὶ 
χιδίϊαος ποτ, αἰδ] ορογιηι 
Δ  Υργθ Δ Οθ πὶ βΘΥΠΣΔΏ:ΟΔΠ,, 

λέγειν τὸ χρὴ καὶ ἐρωτᾶν, 

8 ὁλ. π. ΤιΔ᾿ Ἰοχυΐίτυτ, 'αυοά 
δοιμηἶϊδ Ροϑὲ πλθάϊδπι ποοίεηι 

. γῖδα νογὰ σι ]ρὸ Οχιδιπι  θΔ- 
τς. ΘΑ ΟΕΆΕΪΌΟϑ. νιὰ. Ἠειηά, 
δά Ηοτσ. ϑ84ῖ. 1. 10, 338. Δἀά. 
Ῥγορ. 8, 8. ἱπ|ϊ, 

4 Ψοτῖθιδ δδὲ Ἡσοιοῦὶ ἢ], ,. 
863. υδνὶ ΑΟἢ11166 3056 οι 68 
ἀϊεῖ: ἱκοίμην. --- Οἵοοεο Ὁ» 
γί. 4. 25.: Ἐὶ αρμᾶ Ῥίαξο- 
γιότι ϑοογαξδι, επὶ δ,πδὲ ἱπ 
ειμεοάϊΐα ρμεδίϊσα, ἀἄΐςσετις Ον- 
ἐοπὲ “ιεο βαπιϊίαγί, εἰδὲ ρμοερὲ 
ἐογεΐμπι αἰΐεπι 6116 πιο 67:- 
ἄμηι: νἱαάϊε 46 ἐπ δογητσιε 
Ῥεϊελγεεμαϊτιε φαίπια {σπιΐ- 

χιατι, φηα 46 πογρηΐπθ ἀρρεΐ 
απο αΐσεγεὲ Ηονιθν ἔσεισε ἡειφη» 
εἰαπι ἐ)μαπιοαϊξ ρογριετι : 

Τοργεα 6 βήξμέαθ ἐσπιρέ- 
σα ἰαφέα ἰοοαδίξ 

-- Ἀδεῖθ δυΐθαν ΕἼΒΟΒΟΥ πιο. 
1, ραϊγδηι [16 6880 Π0- 
Ἰτοτθπὶ 118πὶ νἱΐαπι, Ζυδα 
ϑροιαθαῖ δοοσζαῖθδ, 1 ϑπλΌ ΠΩ 
Θηϊηι ρον Ῥλελίανε πλοχίθη δὶ 
ἱπιθγιπι δ᾽ βρη ΠΟΑΥῚ Ρυϊδρδῖ, 
βρθοϊδία υἱ Ὡοητηΐδ, σαυοὰ οἷ 
οτίμαι νυν ἀθθαῖιχ ἃ φϑίνω γεὶ 
φϑίω. ΘΕΡ. 

δ Ψοσι]ᾶ ὡς 'π ορίϊπι8 οοὐδ, 
ΟΙΑατῖς. οἱ θη. ἢ ἃ βδθϑοιμπάλ 
ήδη δάαίϊδ οδὲ, ἐπ 1116 ἐῖθ8ι 
θομ8 ἀθοδὲ οπιῃϊηο. 

1 Τὰ 1641866 νάδιυς 78 ΒῈ 
οἴη, αυΐϊ ναγῖῖῖ: ποὸπ ππᾶ 
ἐαπέμηι εαἰαπιίξαι . ἐφρνετισὶ : 
οὲ 21 οδὲ ἀϊδογίθ ἀμ οοἀὐά, 
(ο1:8]. θη. Ξ' οἱ ἃ], Απίοϑ 
ὀγρθγδι Ἰθρορδίων : οὐδεμία 

ἔυμφορά ἐςιν ἄλλη, ἀλλὰ .. 
4υδθ δοειρίιγα οδὲ ἴ τη100 
οοα, Ραγ. Ὁ, ΑἿΙ Στὰ (υἱ 
ΟΙΔεῖ..) αρθωῖ οὐδεμώα --- 
λὰ χ.» 8111 (υεὲ γἹηὰ )) οὗ μέα -- 
ἄλλη χ.. Αἴϊϊ ἀθηῖχιθ (αἱ Υ6α. 

ΟΝοχ τοῦ ἐςερ. εδῖ ὁ οοτίξ» 
διπιὰ 8541116γ] σοη͵θοίωταᾶ. 1, 
ὈΙὶ οὔλῃθ8 σοῦ ἐς. 

2 ἵΔ:- 

βάν ἡμμδὶ νῶν κ᾿ ϑαπ ϑυνδον. πὰς κι. 
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“ ᾿ [4 πιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μήποτε εὑρήσω 2, ἔτι 
καὶ πολλοῖς δόξω, οἱ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, 
ἰστ᾽ ὧν σε σώζειν, εἰ ἤϑελον ἀναλέσχειν χρήματα, ἀμε- 

. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἰη ταύτης δόξα, ἢ δοκεῖν 5 Ὁ. 
τα περὶ πλείονος ποιεῖσϑαι ἤ φίλους; οὐ γὰρ πεΐίσον- 
, πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠϑέλησας ἀπιέναι ἐνϑένδε 
προϑυμουμένων. ΣῺΩ. ᾽“4λλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρί-. 
ὕκτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οὗ γὰρ ἐπιεικέςα- 
ψΨ μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πε- 
αι ὥσπερ ἄν πραχϑῆ. ΚΡ, ᾿41λλ᾽ ὁρᾷς δὴ ὅτι ἀνάγ- ο. 
“Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ 

ἅζδο (ζοά. γϑῃ. δ᾽ δᾶ- 
ρ. δὕρω, χυοά εοὲ ᾿ρϑιιπι 
τὰ Θεοῖ, Ὑια. Οτγδπλαι. 
(126). 4. Μοπδηάὶ θηῖπι 
ΓΟΏ 68, Ἰδίμα οὐδένα μή-- 
501 6Χ ΠΘΡΔΙΩΣ ἔογηιι- 
μή (ν. Οτδηνπι. δ. 148, 

8. 6.) αυδθ ἔοείϊον 
ἰἷα 49 δὲ ἀυρ]τοδῖο 
Ἄθ4ι16 Πὶς οϑδαὶ οὐδέγα 
τε. 
. ΘΣΘΥΘ οὐδογναῖ {Π]1τ|- 
ΟἸσθγοηθηι, 4161} 116- 
Ὁ πο ἀϊδίοραπι οαὶ- 
; δ΄Ίοδβ (ν14. 8. 2. ἢ. 4. 
Ὡ.1. ὃ. 12. π,16.) υπςα 

, ῬΓΆΘ ΟΟ}}}5 ὨΔΡ 1650 
πῃ 1}. 46 Απιϊο. 8. (10.) 
τ Ὧἀ0θ δοιρίουθ ἀϊοθη- 
9011 τἴδᾶ: ΟΡΘΟΙ͂ Θηῖπι 
πιῖοο ογδαξις, φιαϊὲς πᾶ 
Ὁ τιόπιο ππημαπιὶ (οὖ- 
ιἥποτε) ογίε. 

οἴδηδα ἤδθο οοπ)υηοῖο 
]Άσγιπι μὲν --- δὲ --- τ 
Ξοροβιοηθ γωρὲς μὲν τοῦ 
ϑαε ἔτι δὲ δόξω ---,7 αυὰ 
πὶ ΤΠ] σι πὶ ΟἸΠλ0]ΔΈΟ 
οὐδ 1ῃαἀϊοδίυτ, 

ΒΡ δῆ ὲ 1158, 8]1- 
ἀμελήσαιμι, χυοᾶ ον ἴη- 
[δπὶ δέγιοίιταθ δοξω ὡς 
:αιμε το)]θοΐμπηι ἔπι. Οὐοά 
άλταν δὲ 1]υἃ χυϊάεπι 

}1πι16 Ρ] υσπλδᾳιθ. δ68 

ὩΟΘῚ ΓᾺΪΏΟΓΘΙΗΙ δῖος οὔθ ϑ: ΘΠ 
Ῥᾶυὶὶ νοοα ὡς. Οἰιδηλ δ᾽. 
Ἰυηραθ ἰηδηϊῆῖνο (ὡς --- ἀμε- 
᾿ῆσαινν. βιηῖ αυτϊάθη 18118 Δ 8- 
οοἸἴμταθ θχθπιρὶὰᾶ (να, ΝΜίδι ἢ. 
Οτε. 8. 538.). 564 ὩὨοΠΗ 8] ροδβὲ 
νογρυπι αιοά δοαυθ δάπιαξ 
οἱ διἰγιμοΐιγαπι ρ6: ὡς οἱ 4]16- 
ΤΆμα ρ6 Γ᾽ ππηϊῖνυπι. ῬΔΓΙΙΟΙ- 
ἴο ἰῖΐδχμθ υηρδ8, 1ἴῖᾶ τ νθΓ- 

δα, ὡς οἱόστ᾽ ὧν σε σώζειν, εἰ 
ἤϑελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἐαπ- 
φματι οἱ ρεομπίατι ἐπιρετιάεῃ- 

ο “εγραν δ ἐ6 Ρμοδέενι, ᾿ηληνὶδ- 
δᾶ δϊηῖϊ 1}11 δόξω ἀμελῆσμι, δὰ 
αι Ιηπβηϊίνυπι νογρὰ 1118 
σὲ σώζειν “τιθῖθ τϑρϑίδηϊασ. 
Οὐυδηι γδϊϊομθπι, αι δην18 ΔῸΠ 
δάπιοάιιπι ἔδολ! πὶ 1118, ἃπι- 
ΡΙθοϊδη δι ὩμΏ6 66.500, 

5. Ἑοτγπιὰ Ἰοσμθῃαιϊ! δημᾶσος- 
Ἰυῖμα, χυὰ ρϑηϊῆνο Ῥγοηοηι- 
δ ἀδηιοηδίγαιϊδν: νοὶ γϑδιῖνὶ, 
Ρϑηάθηϊὶ ἃ σοπιρδκδῖῖνο, Κ8δ 
1ρβ88ἃ 4υ8ἃ8 δὰ οχρ]!οδηάιιπι 
Ῥγοποίβθῃ δα ἀξίαν, σοπρδγᾶ-. 
ἔνο ᾿ἴΐθγυμι δα δρίδἝι, οἵ 41}1- 
ἄδθτι ρὸγ ἢ. Ἐχσθιρ]ᾶ αἰιᾷθγθ 
ἂἃΡ. Ηοϊηα. δὰ σοσρ. 120. υπ- 
ἀθ μᾶϑθο ἱγδῃβοῦῖδο: Ὑμοᾶρ.. 
Ῥ- 12] ΒἘ. οὖν ἔσϑ᾽ ὅ,τι τού- 
του μεῖζον͵ ἂν ἑρμαῖον ἡγησαί- 
μην ἢ εἰ οὗτος ἀρέσκοιτο τῇ σῇ 
συνουσίᾳ. Ταοῖδῃ. ΑΒάϊο. 1. 
οὗ τί γένοιτ᾽ ἄν. ἀτοπώτερον ἢ 
ϑεραπεύειν ἐε προατάγματος. . 

Ἐ2 6 δπο 
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6 δωῃς οοὐϊουῖι οὔ Πὶ 
Ἰθοϊξομοπι ϑίθρμδμβ 6 Οοτ- 
ὩΔΡΙ οοη͵θοΐωγα πλϊάνογαῖ 1 
δηλοῖ. ἘἸΒΟΙΟΙ τίη Δη11- 
χύδην σθάπχιῖῖ, νοοθπὶ δῆλα 6Χ- 
ῬΙοδὴ8 Ροθν δηλωτικά Βδηοάιθ 
βρη ποδίίοπθπι ἤεπιδὴ8 ἄπο- 
Βι8 ]οςο!δ: ΤΘορἢγ, ἀθ οδιιδ. 
εἶ. ὅ, 21. αὐτὸ δὲ τὸ φυτὸν 
λως ξηρόν ---, δῆλον δὲ ἢ ςε- 

ψοφυλλία. καὶ ἢ μικροκαρπία --- " 
πάντα γὼρ ταῦτα ξηρότητος. 
Ααϊοηΐη. 2 15. ὅτε πᾶν ὑπό- 
ληψις. δῆλα μὲν γὰρ τὰ πρὸὺς 
τὸν Κυνικὸν ἸΜόνιμον λεγόμενα, 
δῆλον δὲ καὶ τὸ χρήσιμον τοῦ 
λεγο . Ουὐογμπι Ἰοσογαηι 
ἸῺ ῬΙΙΟΥΙ͂Σ ϑομηϑιάθσ 6 σοη- 
οεῖυτα 1:|49πῸ σϑροβιῖ δηλοῖ, 
1η ΔΙῖθγο :άθπλ υϑγριπὶ ]οοῸ 
νοοῖβ δῆλα Ρτοροϑιῖ (ὐδίδϊκοε: 
πᾶπιὶ αυοἀ δοαυϊῖις 10Ὶ1Ὶ δῆλον 
ἀϊοΐυ; 6ὁ5ὲ δθηβι Β0110 : σι) δΔῃ- 
{μΆτα 811486 Ἰδιάθπι τοπιδηθηξ 
1ξβου]ιδῖθδ, ἀθ συΐθυ ν᾿ άθη- 

ἄυ5 Οδίδϊκθσ, οϑῖσο διιῖθπι 
ἴοοο, αυδησιᾶπι Οχ 118 “1108 
δάδμπιιο οορηονίπιιιδ σοαΐοῖθι8 
νΑυιθῖδϑ τ1}}1 Δ ϑηοϊδία δδῖ, 1ἃ 
ΔΘ τηθπιοῦᾶῖ ἋΠἸΡΏιΠ1, 
αυοὰ ἰδεῖ Εἴδομοτο Μ. Μεῖ- 
ὈΒοπεῖυ8 ΘηΘηἀδίοΩΣ δηλοῖ ἴῃ 
δι ΘΧΘΙΡΪΟ νϑγρᾶ. 4 οοά. 
νοὶ. διονιῖ. ]Ἰίδσυθ γθπλ 1 
ταθαο γ6]1η417}. Ηος ἴδηθῃ 
ὩΘῺ ΠΙΣΏΣΠΙΣ σὯὶ χυΐάθπι νὶ- 
ἀθίωσ 6686 δὰ τυϊδηάδηι νιι]- 
βαῖδλπι ]Ἰ6Θοῖοθκι σποΠ ὩΣ, 
αυοὰ ϑοοξαῖθδ ᾿ηΐγα Ὁ. 8. ροδῖ 
κο]θοῖδαι νι] 41 οί π:οηΐβ δι:- 
οἰοειδίθιι, δε Οχεϊοηῖδὴδθ 

ΚΡΙΤΑΝ. 

δὲ δῆλα " τὰ παρόντα νυνὶ, ὅτι οἵοίτ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὗ, 
τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιζε 

ἁ σχεδὸν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ἡ. ΣΩ. Εἰ γὼ 
ὥφελον, ὦ Κρίτων, οἷοίτε εἶναι οἷ πολλοὶ τὰ μέγιξα κα 
ἐξεργάζεσθαι, ἵνα οἷοίτε ἦσαν αὖ καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιζα Ἶ; 
καὶ καλῶς ἄν εἶχε. νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοίτε. οὔτε γὰρ φρό: 
ψιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι" ποιοῦσι δὲ τοῦτο διεὲ 

4 ἄν τύχωσι. ΚΡ Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω. τάδε δὲ, ὦ 
Σώκρατες, εἶπέ μοι' ἄρά. γε μὴ ἐμοῦ προμηθεῖ " καὶ τῶ: 

ΝΝ] 

ΔΥριτ ΔΊ Ο8. οἂρυΐ ἥ 
δῖ8. νογρῖδ: ἀλλὰ μὲν δὴ --ὶ 
οἷοί τὲ εἰσιν ἡμᾶς οἷ πολλοὶ ὦ 
πομτιννύναι" ρῆλα δὴ καὶ τἀ». 
τα. ἘἮΤΙ8 οπὶπι νϑεῦ δ ; 
ΟΥτοηΐϊθ θὰ αυ89 δὶς [ιᾶῦ9. 
τι}8 πιδηϊξοδῖο στϑβρίοϊᾶ 
ἦρθα Πᾶθ0 νὸχ δῆλα ποη εἰ 
Ἰτοηλᾶ αιιδάδπι τοροῖξ νιάοιαιῦ 
Νοὴ ἴδηιδη, δ: αυτά οπι δᾶ 
Ιοοϊοη πὶ δογνδηλ8, οὐπὶ Εἶπ 
Βοθογο ἀϊχϑυῖπι᾽ δῆλα [εἷς ὑἱ; 
Ιεγθ δηλωτικά : βοὰ :}586 τὸ 
Ῥιδοδθηῖθθ διιηΐϊ γηατγιΐ οηίαξι 
αυοά οὐπὶ ἀϊοῖξ Οτο, Βοὰ 
9806 οορίδῖ, τηδηϊἔοβειπι 13» 
8 σοῃίηθσὶ 6186 αυοὰ αἰαῖ 
δχθηιριηι. Ἐπ ροίογδὲ δῦϑο 
ν᾽ ἴῃ νόῖρο γυγέ οτδῖῖο: εδᾷ : 
ΧΡ] ΔΙ Οἢ8. σδυδα πο Ά}} 
ιἴω8 δάάπως 1]υἃ ὅτε οἷς, Α΄ 
ΤῊΘοΡγαδῖὶ διιίθπι δὲ Απ». 
ὨΐΩϊ γοῦρᾶ δι]δῖαδ δὴ δἰϊφυά 
ἈΘΕΙ Ῥοβδὶῖ Βυ)ι18 γδί!οσθ κ᾿ 
Ῥἱοδίϊο, 6β0ο πῶσ ΠΟΩ 
Ὠἷο. ᾿ 

Ἴ Ἰηγρογἔδοϊαπι ροϑὲ ἕνα, δὰ 
ἀθοϊαγδηάσπι 14, οὐ πο 
οϑῖ. Μιά, ϑυρτ. Μϑη. 3995, 
Ὠοῖ, . -- οσιδπι αὖ 6 0» 
τιῖβ οοὐά, δάἀάϊάτε Β6, 

1 Ψιὰ, Ἰηά. ἦρα. --Α 
Ἐοδπι ἐογηϊδτή προμηϑ εἶ, Ῥὲδο" 
ἰογ οοὐϊσοπι ΟἸδεῖς. εϊβο»- 
ἅπι8 αυσάιθ ῥγδορυϊ ἢυπε 
Ἰοουπὶ Ιδυιάδηβ Ὁ. 1204. Ας 
ὯΘ σοηῖγδοῖῖα ἴδηΐιπι νϑεῖ 
Βδῃς 1 Ρ]δίοηδ βοχίρεῖβ ἔον- 
δὰ τγιθυδδ, ἰηξγα 6. 14. οἷ- 

8 ΠῚ 
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ἄλλων ἐπιτηδείων, μὴ, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθης, οἱ συκοφάν- 
ται ἡμῖν πρώγματα παρέχωσιν, ὥς σε ἐνθένδε ἐχκλέψασι, 
«οἱ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ 
συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παϑεῖν ; εἰ γάρ Ὁ. 
τι τοιοῦτον φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν" ἡμεῖς γάρ που δί- 
ααιοί ἔσμεν, σώσαγτές σε, κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίγδυνογ᾽ 
φαὶ, ἐὰν δέῃ, ὅτι τούτου μείζω. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείϑου, καὶ μὴ 
ἄλλως ποίει. ΣΏ. Καὶ ταῦτα προμηϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ 
ἀλλα πολλάς. ΚΡ, Μήτε " τοίνυν ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ ς. 
οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐςιν, ὃ ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί 
δε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε' ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς 
μυκοφάντας, ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἄν δέοι ἐπ᾿ αὐτοὺς πολ- 
λοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγῴῷ- 
μαι, ἴχανά" ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν 
ἀναλίσκειν τἀμὰ, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε " ἕτοιμοι ἀναλίσκειν" 
ἃἷἧς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανὸν, Σιμ- 
μίας ὁ Θηβαῖος" ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης, καὶ ἄλλοι πολλοὶ 
'πάγυ.. ὗξε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποχάμης " ἁ. 
σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαςηρίῳ ", δυσχερές 
σοι γενέσθω, ὅτι οὐκ ἄν ἔχοις ἐξελθὼν διτι χοῷο σεαυτῷ. 
πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί 

δε αἷσ οἱ ἐγτρέπει ὁχ 60- 
. ἄδιῃβ Ῥείβδοϊδῃο τοϊδίδη, δΑ- 
μα δὰ αυιοὰ ἘυΥΘΉΪΣυς 
πέσ δέσιι9 σοπιτπυηθαι ἔογπιδπι 
κοροευτῖῖ, Σὰ πϑηληθπι ΠΟΥΔΡ]- 
ἴωτ. οὖ Ῥυ 018 Δ] ΟΥ̓Δ ΩΣ 

. 292. ΖΑΟΟΒ8. Οτᾶπιαηι. 
. 12] (41Δ.)»,1. Νὴ ἴδηῖθῃ 

Ἰδιια δοοθ τῖδλ 1ῃ16]]Πσοηάμπι 
881 πο οΟἸ]οαιῖο τηϊθγιηξ 

ἯΙ: ἡ 808 ἀο ἀορομίθωβ 1ῃ υἵ- 
Ρ6, συοδχιιθ ἔδχθ χιοῖξάϊθ νῇ- 

πλεῖ 6 οοὐά, ρτγοξϑοϊο ποῃ ἰη- 
ττιιοδεδοῖ.. Οὐ 1056 ΥΘὮ] 18 
ἅποξεο ἴοοο (φᾶβ. 204. ἐῖθαι 
205.. ξοττρᾶπι ἐγερέποι ΟΡΊθΣ 
αἱ αἰτυὰ ἀρθη8 6 οοαα. δέξτι: 
τξ Δρρδεοδὲ ροδὲ μδυησ αιο- 
4.6, Θἀξέοτθπι οοὐα. οὔπθδ δά 
τουιιυθμοθβ γΙβοῖδ: ᾿ἸΌγΟΒ 
τοσζας οομογϑηοδ 6886, 

5 815 γγὸ μή Βο6. οχ ορί!- 
τα, ἸΝΝΙπεῖτυτι ἰπιθεγα περι 
εἰδῖτσι δΟΥΠΔΟ, Ο111 ΠΟΧ Γθϑ8ι:- 
τους (ἀ.) [ιῖ6.6, ὥς --- μήτε 
ταῦτα φοβούμενος ----. 

3 Ῥογορτηὶ δε Ὠὶς δάδμηϊ. 
γιά. ΑΡτύδοι, δὰ Αδβδοιγ]. 2, 

ἀοδαῖ, χυδδῖ ἀθ ρῥγδϑδϑῃίθιβ 
Ἰοᾳυλῖως Ογιῖο. 

ἃ Ῥυδιλίαρας 1Δοοῦβῖι8 (9 
β' οουιϊῖδίθ ἤυ)8 δογιρίασδθ, 
μοπΣᾶπι ὨΏ]] πὶ ὉΪ]ΔῺ6 θνᾶ- 
Θηάι ἀοδιάθγιιπλ 1 ϑοογδῖθ 

δΔρρᾶγογεῖ, δοά ΟὐἹἵο, ποῦ 
δου 1581: πι8 8806 ϑοογδίϊβ οὔ- 
δθγνδῖον, αυΐϊῃ ἰ616 ἀθειἀδεῖιπι 
Βυ]5 οἴϊδπι δηϊπλιηι 1Ώ586}18- 
δθῖ, Ὡ181}1 ἀπε ρδῖ. 

5. γιά. Αροϊ]οβ. Ρ. 37. ο. ὦ, 

, 6 Νοῖδ μος βθηιϊ8 ρσγδηιπιᾶ- 
Ἴο86 «Αἀεεγ αοεξίοπΐξ. δι 
οηῖϊαν ἀγαπήσουσί σε χεηιϊιτο- 

αι 
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σε, ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ὃμοὲ ἐκεῖ Ἐένοι, 
οἵ σε περὲ πολλοῦ ποιήσονται, καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξον- 

. ται, ὥςε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. ἔτι δὲ, ὦ᾿ 

-» 

Ω 

Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυ- 
τὸν προδοῦναι, ἔξὸν σωϑῆγαι" καὶ τοιαῦτα σπεύδεις 1 περὶ 
σαυτὸν γενέσϑαι, ἅπερ ἄν καὶ οἵ ἔχϑροί σον σπεύσαιέν τὰ 
καὶ ἔσπευσάν δὲ διαφϑεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις, 
καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, ος Ι 
σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι, οἰχήσει καταλιπὼν; ; 
καὶ τὸ σὸν μέρος, διτι ἂν τύχωσι, τοῦτο πραξουσι" τεύξον-, 
ται δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, τοιούτων οἷάπερ εἴωϑε γίγνεσθαι ἂν ταῖ 

. ὀρφανίαις περὲ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ " ποιεῖσϑαν 
παῖδας, ἢ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα, 
σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳϑυμότατα αἱρεῖσθαι. χρὴ δὲ, ἅπῳ ἢ 
ἂν ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φό- ᾿ 
ισχοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι. ὡς Γ 
ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἷ- ἢ 
σχύνομαι, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὰ ἀνανδρίᾳ ἃ 
τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι" καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίχης 5 ἐὰν ᾿ 

Ῥαῖ ἀλλαχοῦ υὐ πιοάο πολλα- 
χοῦ: 8δεα οὐ ἱπίθε)δοῖιπι Πὶς 
τοχίπηθ σορίσυμπι ὅποι ρτᾶθ- 
δῖδ οαϑεῖ, 88 Πιῖς ζοδροηάοῖ, 
ξοτπιὰ σε. Υἱά, Οτγλποηι. 
8. 158 (138),1, ἡ. 

1 δὶς οὐάά. Ἰοπρθ ῥ]υσιπι ; 
αυοῦ Ῥτορίοτ πὸ ροπ δι 
Ἰυποίαγδθ ἀρ] οιι556. νιάϑέυν 
Θίθρμδηο αεὶῖ σδυῖξ σπεῦ- 

ἐἴᾶαπι οδἔποῖς οὐπλίαυπϑήϊ, οὐ 
τ 61:18, Ρυΐίο, γοϑρομπάθε ῥτὸ- 
χιπιιηι σὺ δέ. 

5. Ψοοδβιήμμη Βοος ΕἸοΐμδ - 
οτἑεῖε (ες ρξππισὴς φωξάδηε κα 
ἐϊΠ 6 ἔππὸ ἐπε γασ οίανιέ μ 
δὲ5, τὐπὶ {έξεγδὲ πον ἐμιχρὸὸ “" 
δ, απάθ Εσέδῖος ΠΠ10μἃ ὃ ῥὲσ" ! 
χιαιδ ἤυς δι έδσβο δεῆχίμμ 

δειν, αυοὰ εδἰ 1ηὼ Νοη. 4,5, 
αυοάψυθ δεαυϊανς ΕἸςΙπ ἴη- 
τογρτοίδιϊο : σὲ --- δ ἐρειωπὶ 
Ῥεγαα:, ταἰίάσως ,ατονὸ “ω- 
δας ---- (ομξ. δυρτὰ Νϑη. 6. 
ποὶ. 6. Νοδῖζο διιΐϑθῃι ἰοοο κὰς 
νεσγῖθσθ Ἰἰοδῖ φωΐρρθ γιιΐ ---: 
ΑἸ φυαδηῖο 1 ἔθτιδ ξογηιᾶπι οὐ- 
χήσει ἀοάϊε ΟἸ]Ατῖ. 

3. δὶς ΟἸδατῖς. θη. Ζ οἱ 111 
6 Ῥγδϑβί δ οσ δὲ18. 411085 4π0- 
Ὡϊδτλ 41101 δϑαυ πιο ἢϊοὸ αυο- 
αὰ9Θ Ὡρίδθ ογαὶ χγϑι! αυοζο. 
γιυμραῖιπι χρῆν τοῖὶ γεΐεγε δά 
ϑοογδίδπι βοΐυπι, χρή δϑηῖθῃ- 

Βαϊ: ρδγρδγδαι. Ἐϊθηΐη σσπὶς 
δαυθϑα. ἤ δίκῃ, εἰθιᾶναι ἀϊοὰ» 
ἔν (ν. Οδβδρ: δὲ ΤΉΘΟΡΒ, 
ΟΝ δεν. 18.) αι δηὶ εἴσοδος 6ὃ» 
ἄἀδθα τη: γοιρὰ διειΐοιπ ὡς 
εἰσῆλθες δά ἀν σαὶ ἐπ οτρεϑιδ. 
(1οη]6 οαὐδα, υἱξ. τίσ ὡς ἐγ 
γετο. ΤΊΒΟΗ. υῦσ, σχαεϊ νό- 
Ζυσηΐαν 81π11165 ΘΟϑηξεῖνι ἃ 
τῆς δίκης --ἰ κατάγελως τῆς πρά- 
ἕξεως ΒρΡΡΘι85 ἔξοχ υἱάθωϊι 
1}} αυοχιιθ εἰσόδῳ τῆς ᾿ 
ΟἿΣ δίδῖιπι 8) πρίν ὡς εἷσ- 
ἤλθες υἱ ἀϊνθγβῶΣ Δ] συδῃ- 
ἴο. Ναπι οδυβδᾶθ σπιυξάθπι 
Ἰηργδβϑιιπὶ ἐπ ροαϊτο ϑοοζδ- 
[68 ὩΟΏ Ῥοίμοταῖ, ΘΟΒΖΕΙ͂- 

ἘΔ. 
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τ9 δϑικατήριον ὡς εἰσῆλθες, ἐξὸν μὴ εἰσελϑεῖν 5 καὶ αὐτὸς 
ἡ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο" καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτὶ, 
ὅσπερ κατάγελως τῆς πράξεως ", κακίᾳ τινὲ 'καὶ ἀνανδρίᾳ 
τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν δ, οἵτινές σὲ οὐχὶ 

μι σώσαμεν, οὐδὲ σὺ σαυτὸν οἷόντε ὃν καὶ δυνατὸν, εἴ τι καὶ 
σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦτ᾽ οὖν, ὦ «Σώκρατες, ὅρα μὴ. 
ἅμα τῷ καχῷ καὶ αἰσχρὰ ἡ σοί τε καὶ ἡμῖν. ἀλλὰ βου- 
λεύου. μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτε ὥρα, ἀλλὰ βεβου- 

ΕΕΚΙΜ. ἸΤιοριυς αὐυΐϊάθπι εἰσ- 
ἦλθεν ἴθ οοασά. ορῖ, ΟΙδσγκ, 
οἱ Ἅδη. 21, 864 ἴῃ Σ11ο δι ρο- 
ἐοπρίιπι Ὁ, Νϑαιθ δθαυθῃ8 
ἐξόν θθὴθΘ ἴσο βδιιθ]μασογϑίινς 
ἰογῖῖ8 6 Ρογβοῆδθ νϑῦῦο. Ἀροῖθ 
διιῖθπι (101 εἰσελθεῖν οἱ ἀ6 1116 
οἱ ἀθ ἸΠραηθυ8, 6 Ποπιο- 
δἰ θὴθ 588118 ὠοΐ. Ὑὲωο, 
Μιά, 23. 24. ἀ]. Ἰιδαυθ οἰτοᾶ 
οᾶμδᾶΘ 1ΏΡΥΘΟΒΠΙ, Οαἰιᾶ6 11|- 
μάτι ὍΟΙ Ῥοϊογαῖ, δχ πιϑῃΐθ 

ἴ017}18 1π Θ0 Ῥθοοδίμπι ογδῖ, 
ᾳφυοά σοπιρᾶγιοταῖ ϑοο͵ζδαῖθδβ. 

4 ἐξὸν μὴ εἶσ. Ἀδορτοϊῖ ἔοτ- 
ἴλ880 δὰ Ιοροπὶ ἃ 1,γδῖα [66. 
ΟΒΘΙΚ. μὰ 859.] Ἰδιιάἀδῖδηλ: δε-- 
διότα δίκης. ἕνεκα δρασκάζειν, 
ἰοογ δ το, οαἰσας ὅμας αἀΐβ 

ὁ, βιρα “6 “αδεναλόνε, 
. 15 δά Αηγίμπι τοξοχ- 
τ, χυΐ, ἰοδεῖθ [ςΣΡθδηϊο (1ο. 4. 
Ῥ- 64΄.). γφοϑβίχυᾶπι δΔοομδᾶ- 
ποηθαι σοηῖγσᾶ ϑοοζαίθπι 1}- 
εἰξτυϊςδϑὲ, 1. ρτδῖϊδπι οπὶ 609 
οἵ φυϊρυδάδηι σοῃ ἀ]οΙΟὨϊ- 
» Γθάϊχϑ νοϊεοραὶ, ΕΟ ΘΊ, 

5 Ηοου (τοἴυπι νοϊυξ δά ξδ- 
δυϊδηλ δ] φυδπι το]δῖπι δοοὶ- 
Ἰθλάμι Θδὶ, οσοιμοθάϊδηι νἱ- 
θ]1οοῖ δυῖ ἱγαροθάϊξδηι, αιιᾶθ 

ἴσο φᾶτῖεδα παροϑὶ, πρότασιν, 
ἐπίτασιν, καταςροφήν: ἰϊὰ υἱ 
δἷϊ Ἰηργθϑδιιδ δὰ )παιϊοῖιπλ πρό-- 
ξασις, οαιιδὰθ νϑζοὸ δοίϊο ἐπί- 
τασις. οἱ ροδίχθη!ο απο ποι 
δοϑενδίμβ βιὶ ϑοογδαῖθβ οαέψεγ7ο- 
'Ῥῆα, αυδθ δῖος ἃ Ρ]δίοῃβ κα-- 
τοίγελως αἱϊοϊυςΣ [ν. [πᾶ6,]1. 
ΟΟΚΝΩ4ᾺΑ. “ 

6 δρουπῖο δΔηδοο ῖμιι8: πδηλ 
δοχεῖν ἀθθϑθδὲ 806556, εἱ' Ἰηῇ- 
Ὠϊνυδ διαπεφευγέναε Ῥθπάο- 
τοῖ ἃ νϑύδ18 μὴ δόξῃ. δεὰ 
ΠῚ Πλιι8 σοΙβηηοΐυβ ΟῚ 811 
88 ἰορυπι σγδιιπδῆσαγαπι ν]Ὼ.- 
ο}}18 αϑίγσιηρογσθ ΣΙΘΟΒΕΆΑ. 
-ΜΙΗΙ μᾶθο δηδοο]α ἃ δθρ 9 
νἱδϑὰ οδὲ 14118. αυδῖθπι Δῃ]1- 
τ οοπιηοῖο ΨΥἹΧ Θχοιιδθί. 
Οὐδιανβ ϑηΐπι ἀϊς 88, ἸΩΠΉΣΕνΟ 
ἢος δοκεῖν ῬΘΣ δηδοοϊ  ῖδχε 
τϑρϑὶϊ Πἀ μὴ δόξῃ ; νοὶ εἴς ἴᾶς. 
τλθὰ [πδηϊνιυβ νἹαθίι ὈΘΏ- 
ἄθγθ ἄβθδοσζθ ἃ γνοῦῦθο χιοάδπι 
τιθηῖθ ἰοχιθηῖῖδ σΟΠμΟοΘρΡῖοΟ: 
4.819 ΡῈ. δϑηδιιπὶ ὩΟῺ ξ80116 
ΘΟΙΏΠΣ 150 8118 τϊδὲ φοβοῦμαι. 
ΟἿΣ ἃρΡῖιι5 ΙἤμΙβνηδ ΠΟῚ Θδῖ, 
Νοαιθ ἰδπιθα, φιοά ο]1πι σου- 
͵θοθγᾶπι, δοκεῖ, Ὠϊμλο 88 1858- 
οἰῖ, οὰπὶ ξιΐυτιπι ροΐυδ. ΣΘ- 
χυϊγαῖμν, χυοά δὲ Θσρχϑδβδὶὶ ΕἸ- 
ΟἸπθδ: Ρ6Ρ ἱρτηιαρίαπε δερτιΐ- 
ἐξειγιψια ποδέγατι ἐβερὶσεε τιος; 
ρἐάἀοδέεμν. 864 ξαΐϊυσγπλ χ6- 
χο, ορίῃοῦ, εὐοηδδηάο ἢϊῸ 
-Ῥιοουάοτο νοἱϑῖ. ]Ἰίδχυθ οο- 
ΠΝ 8808 ΔηΔΟΟΪ 1 δπὶ ρδι:- 
ο ἀμυτζοτοπι Ἀρηοβοοῦθ: 4180 
οἱ {ΠΠ1τ|ς 111 6δδὲ δοηϊθηῃῖῖδ, 661- 
Ρδσγδηῖβ δάπιοάιιπι δ: πιῖ]θαχ 10- 
οὐ ἴθ ΑΙοῖΡ. 1]. 417. οσχίν. 
Ὧ1 δοκεῖν τἰιάθπαι ροδιΐπι δϑὲ 
νεϊαϊ ρϑηάθῃβ ἃ βυρφελοτὶ δο- 
κεῖς, αὐ ῖο ἃ μὴ δόξῃ. ἘΪ νἹ- 

ἀθ αυᾶθ οὔρδβθενανιπηυ8 δᾶ 
Μοη. 22. ἃ. --- ἴῃ 8664. οχΧ 
οῃλαν8 εἀξίυπι οὐχὶ ἐσ. : ΟΙ᾽πὶ 
οὐ διεσ. αυοά ἄϊκιο ἰδηξυπι Βᾶ- 
Ὀδηὶ πι88. : ὈΙμγ αι οὐχ ἐσ. 

.Ἵ 510 



88 ΚΡΙΤ.) Ν. 

λεῦσϑαι. μία δὲ βουλή. τῆς γὰρ ἐπιούσης γυκτὸς πάντα 
ταῦτα δεῖ πεπρᾶχϑαι. εἰ δέ τι 'περιμενοῦμεν 7, ἀδύνατον 
καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ «Σώκρατες, πεί-. 
ϑου μοι, καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει. 

ΣΏ. Ὦ φίλε Κρίτων, ἣ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία, 
εὖ μετά τινος ὀρϑότητος εἴη" εἰ δὲ μὴ, ὅσῳ μείζων, τοσού- 
τῷ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσϑαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα 
πρακτέον εἴτε μή. ὡς ἐγὼ οὐ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοι- 
οὗτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσϑαι ἢ τῷ λόγῳ 

. ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιςος φαίνηται. τοὺς δὲ λόγους, 
οὗς ἐν τῷ ἔμπροσϑεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν ὅ, 
ἐπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη γέγονεν: ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαί- 
νονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω " καὶ τιμῶ, οὕσπερ 

, καὶ πρότερον. ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ πα- ᾿ 
οόντι, εὖ ἴσϑι ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ᾽ ἂν πλείω 
τῶν γῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς 
μορμολύττηται δεσμοὺς ". καὶ ϑανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ 
χρημάτων ἀφαιρέσεις. πῶς οὖν ἄν μετριώτατα σκοποίμεϑα 
αὐτά; εἰ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν 5, ὃν σὺ 
λέγεις τὸν περὶ 5 τῶν δοξῶν, πότερον καλῶς ἐλέγετο ἔχό- 

1 81. οοὐά, ορῖ. Ῥτο νῃ]ρ. οδὲ Ἰπῖθργδαι δαιδν ΟὐΥἰἷΐο- 
εὖ δὲ π.: 864 ΕἸοϊηι5 νἱάθιγ ὨΪ5 ταϊ οἱ Πα ΣΟΏ ΘΗ: 866. Σ ΠΣ 
1661586 εἰ δ᾽ ἔτι, νογιϊῖ ΘΏΣΠΙ, 
σὲ αμέδπι ὐὐξγα ἐαγήαπιας, 

1 ψιά. 1πά. ἐμός. 

3 Ἐπεοβῖυς "-- ἀρὰ ᾿θ 11 
λῃ Ρεᾶθρ. Ευδηρ. 43, 6. Ῥ. 651. 
Ιοριίαν Ἰοοιϑ: φίλε Κρίτων, 
11, 6. 6. δα δὰ νεγρὰᾶ: 
καὶ τῶν ἐναντίων 8. 8, --- Βᾶ- 
δοῖ ἐχβάλλειγ. 

85 Ψιὰ. [πὰ 

4 Ἐπ560Ὁ. δεσμούς τὸ καὶ ϑαν. 
-- Οοπεϊγμοῖο: ὧν ἧ τῶν πολ-- 
λῶν δύναμις μορμολύττηται ἧἥ- 
μᾶς, ἐπιπέμπουσα πλείω, δὲε- 
σμοὺς κ, τ. ἃ 

5 γιά, πα. 

ὁ γοχ λόγον πῖς ποι ᾿πά:- 

οιηΐπιὶ πότερον καλῶς ἐλέγετο 
ἑκάςοτε" 864 ἴοσωπι, φιαξεεὶ- 
θπόπι (ἀἄϊΐς ἥαεογιε) 46 ορῆ-. 
αἰοηΐθιι8δ. ἘΘδριοῖϊ Θηϊπι 50- 
οἕδῖθδ 68, 4180 46 Ποπιΐηιϊπι 
οΡ᾿ῃοηθ πιουθηδα 8101: αὲ- 
χογαῖ Οὐο Κ. 3. ἴὰ δυης δ81.- 
ἴθι δΘΉ8.ΠῚ ὈΓΔΘΘγΘ Δ υεϊ- 
4ὰ6 ἔπε Ἰοοῖῖο Ἑυδορίδηδ τὸν 
περὲ τ. δ. δὲ ἐΐίαπι ργίττιμστε, 
φματσι ἔμ αξεΐρί εξ σμαεεῖὶ. . 
ογιόπι, φιαό -“ὲ ἐδ ορίπϊίοτιξ- 
δια, γϑγασεσιπμς (νέαϊδανηι- 
6) απ γδοῖδ “τρεν “ἔαξιδ- 
γήπι οἰῖο. Ταδτὶ Ρ]δίοηΐ ο- 
πὐιτὰὰϊ ἃγὶ. τόν. -- Ψογθῖδ 
δυιῖοπλ πρῶτον ἢϊς αυϊάοπι 
Ὠ1Π811] τοϑθοη δῖ, 86 γορϑῖυΣ- 
ἴυς 68 ἰηέγα 8. 8, (ὥςε πρᾶ- 
τον μὲν) εἰαϊϊπαιθ ΔΙῖοτα τδὶ 
χυδαβῖῖο βυδ᾽ιηρίτας νον ἀλλὰ 
μὲν δή. 

7 νε- 
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φοτε, ἢ οὔ 7, ὅτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν 
γοῦν, ταῖς δὲ οὔ ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποϑγήσκειν, καλῶς 
ἐλέγετο, νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεκα. 
λόγου ἐλέγετο ὃ, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληϑῶς. 
ἐπιθυμῶ δ᾽ ἔγωγε ἐπισκέψασϑαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ, ἁ. 
εἴ τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὃ αὐτός, 
καὶ ἐάσομεν χαίρειν, ἢ πεισόμεϑα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, 
ὡς ἐγῴῷμαι, ἑκάςοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἱομένων τι λέγειν, ὥσπερ 
γὺν δὴ ἐγὼ ἔλεγον" ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς οἱ ἄνθρωποι δοξά- 
ζουσι, δέοι τὰς μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦ- ο. 
τὸ πρὸς θεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσθαι; 
σὺ γὰρ, ὅσα γε τἀνθρώπεια, ἐχτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποϑνή- 

1. σχεῖν αὔριον, καὶ οὐκ ἄν σὲ παραχρούοι ἡ παροῦσα ξυμ- 
φορά. σκόπει δή. οὐχ ἱκανῶς δοκεῖ σοι λέγεσθαι, ὅτι οὐ ξ, 
σιάσας χρὴ τὰς δόξας τὰς τῶν ἀνθρώπων 5 τιμᾷν, ἀλλὰ 
τὰς μὲν, τὰς δ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μὲν, τῶν δ᾽ 
οὔ; τί φής; ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται; ΚΡ, Καλῶς. ΣΩ. 
Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηξὰς τιμᾷν, τὰς δὲ πονηρὰς μή; ΚΡ, 
Ναί. ΣΩ, Χρηξαὶ δὲ οὐχ αἱ τῶν φρονίμων, πονηραὶ δὲ 
αἷ τῶν ἀφρόνων; ΚΡ, Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Φέρε δὴ, πῶς Ἴ 
αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράτ-- 
τῶν, πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξη 
τὸν γοῦν προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου ὃς ἄν τυγχάνῃ ἰα- 
τρὸς ἢ παιδοτρίβης ὧν; ΚΡ, “Ἑνὸς μόνου. Σ,Ώ. Οὐκοῦν 

᾿ς φοβεῖσθαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσθαι τοὺς ἐπαίνους 
τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν; ΚΡ, 
δηλαδή. ΣΙ. Ταύτῃ ὥρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναξέον, Ὁ. 
καὶ ἐδεσέον γε ' καὶ ποτέον, ἥ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ τῷ ἐπις ἄτῃ 
καὶ ἐπαΐοντε μᾶλλον ἢ ἥ ξύμπασι τοῖς ἄλλοι. ΚΡ. Ἔξι 

1 Ψοτῦδ ἢ οὔ ποη δρθοϊδηϊ 8. Ψ, Ιπὰ. ἄλλως. 
δὰ ἑχάςοτε"' 60 ϑηΐπι ροσιϊ- 

ποῖ, αυὰθ δθαιυπίωχ ΒΊΟΣ, 9 ΑἸίθσιπι τὰς οὐπὶ ΨΌΙΠΟ 
ἢ ὲν ἐν 44. ἴ. λ. -- δοὰ δά. Φ . . 

ταλᾶς. βτρα ἰαῖϊας Ῥοῃυηῖυν: ΚΟΒΙΟυ 9 γιπὰ, 2. εἰ ὁοΧ Ευ- 

θόσιθ, ἃ ΠΟ ὍθηΘ6, δη ἀθΏΣ- 
{6 δηίθᾶ χυϊάθηι θΘΏ}Θ,) ὨῺΟ 
διιῖοι 4106. Ῥοδίγθηνι μοΟ 1 Ψιά. ἀδ (Δ]} γέ, αυοά πο- 
οὑπὶ Ἰοηΐ αιδάδπι ἰγγίδίοπθ νᾶπι οἴδββθπι ἴῃ. δθ 116 Δ] αᾶ 
Ῥτοίοχσ: ϑοοζαῖθβ, ἥυᾶπι σὺ οοηϑίητυϊξ, Ηοϊπά. δὰ ΠΙρρ. 
ὩΟῺ δἰδῖϊπι δϑηϊ γθῖ Ὡοάϊπν 118). 47. 
10. δῖγρο 4υδοεινθειηΐ, 

5 τὰ 
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ταῦτα. ΣΩ. Εἶεν. ἀπειθήσας δὲ τῷ ἕνὶ, καὶ ἀτιμάσας 
αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν 
πολλὼν λόγους 5 καὶ μηδὲν ἐπαϊόγτων, ρα οὐδὲν κακὸν 
πεσεται; ΚΡ, Πῶς γὰρ οὔ; ΣΙ. Τί δ᾽ ἔξι τὸ καχὸν 
τοῦτο, καὶ ποῖ τείνει, καὶ εἷς τί τῶν τοῦ ὠπειϑοῦντος; 
ΚΡ Δῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα. τοῦτο γὰρ διόλλυσι. ΣΏ. 

ς, Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τάλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα 
μὴ πάντα διίωμεν. χαὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων " καὶ ἀδί- 
κων, καὶ αἰσχρῶν ναὶ καλῶν, καὺ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν, περὶ 
ὧν τῦν ἡμῖν ἔξιν ἧ βουλὴ, πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ 
δεῖ ἡμᾶς ὅπεσϑαι, καὶ φοβεῖσϑαι αὐτὴν, ἢ τῇ τοῦ ἑνὸς, εἰ- 
τις ἐξὸν ἐπαΐων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσϑαι καὶ φοβεῖσϑαι μᾶλ- 
λον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους; ᾧ εἰ μὴ ἀκολονθήσομεν, 
διαφϑεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βελ,- 
τιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίγῳ ἀπωώλλντο 3; 

ἫΝ 3 ’ ΡῚ ΄ἷΨ 

ἤ οὐδέν ἐξι τοῦ-- 

8το; ΚΡ, Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες δ. ΣιΏ. Φέρε δὴ, ἐὰν 
τὸ ὑπὸ τοῦ ὑχιεινσὺ μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώ- 
δους δὲ διαφϑειρόμενον, διολέσωμεν πεεϑόμενοι μὴ τῇ τῶν 
ἐπαϊόντων δόξη ', ἄρα βιωτὸν ἡμῖν ἔξι διεφϑαρμένου αὐ- 

8. πὰ Οοἀά. ΟἸδγκ. γόε. 
Π, Τυρ. αἱ. ψυρο ἀθθδὲ 
λόγους. 

3 Αρυὰ ΤΗθοάογθι. --- ἴῃ οὐ- 
͵.8 “Ἑλλην. παϑημ. ϑέραπ. 2. 
Ῥ- 27. Ἰοουβ Πΐο 1πᾶάθ ἃ καὶ δὴ 
καὶ Ἰορίυς ὑδηυθ δὰ ἀπώλλυ- 
τὸ --- ἐδ τῶν δικαίων τε καὶ ἀδ. 

4 οσυμι [πιρογἔθοϊζοτιπι γἃ- 
οθπι Βδης τρϑπϊηὶ χϑααϊ- 
18 π|, 5: ΡΣ ΠΟΔΓΙ 1118 ἀϊοῖα αιιᾶ8- 
ἀδίη 10 σο]] ο61118 ᾿θιυρογιπι 
ΒΌΡΘΥϊοσ πὶ, αυϊθιι8 δὲ Οειο 
τηϊογξιθγιῖ, σιάθαυθ πος οᾶ-- 
Ρ᾿ῖθ πιᾶχῖπιθ χϑβριοϊδηΐυγ: ν. 
.6. Ῥ. 8ᾳᾳφ. ϑθηδι8 :ἴδαιιθ 
οτοῖ ἢῖς ἔδγθ, ῃρϑϑδιι 801- 
πλὰ8 14. αυοὰ 1 ΒΟΥΠΙΟΏθ115 
1115. Ὡοβῖγβ αἰϊσεδανπς Ἰαδῖο 
ἸΏ6]1ι6 ΠοΥὶ οἷς." [ὴ6 404811- 
δι8 ᾿πιρογέθοιδ νἱὰθ βυργᾶ 
Μδηο. 25. ποῖ. 4. δὰ 11118 
αυϊάοπὶ ΓΟδΡΙ ΟΣ ἔδγθ 86 Γ- 
ΠΟ 656 Ρ81}}10 δηΐθ Δ :)δἄθηι 
1Τηἰου]οσυϊογιθυδ Πάρι. Εἶχ. 

ΘΙ0118 νΈΓΟ, 6 Βοοα οε8ῖ, 
ἈΝ οΟἸ]]οφυῖα Τοβοιο Βαδὲϊα 
10. ΒΊΡΘΓΙΟΥΙΌΙιΙδ ΥἹΣ πιοιποσγαῖᾶ 
Ἦδο 8018 16 ΡΟΥ 8 ἔογπνα ἴῃ- 
ἀϊοοηΐωσ, ἃ1115 ἀδδιιονσ. Τ7δ- 
ΤΏΘ ἦτ ἢᾶς ΘΧρ]τοδί 9 σα 
ΔΟ΄υΐθ800,) ὨΘ4ὰ6 6 ᾿ΘοΙΟὴ6 
ὙΠΘΟΔΟΙΘΙ͂Σ, ἐγένετο --- ἀπόλ- 
λυται, ναγίοτοαι δοσρίυγδαηι 6Χ- 
Ῥΐδβοδυῖ διλρ 118 ΘΧΡΘΙΙΑΓ. 

δ ν, [πᾶν οζεσϑαι. 

1. ἙϊοΙπι5 νοι: ἐπιρενίῖο- 
γάσι Ῥοξίτισ, φμαγε Ῥϑγξο γι 
αεμεὶ )μαϊξοία, ὩΟῊ ταᾶ}]6. Ἐδπὲ 
Θειΐπι ἤος ΄οοο χυοάάδηι 5.γΣ- 
σἤγδ8608 δῖνθ ΗἩγρογραῖ (5ςδο}. 
Ατιβίορ. Ρ]μῖ, 259.) βδηιι 
Ῥίο τῇ τῶν μὴ ---Φ οὐ]115 Ἔχ θι- 
Ἰυπὶ δ1π|}}16 παροὶ Χευορς 
ΘΟ Σ, 8, 9, 6. τὸ δὲ ἀγνοεῖν 

ἑαυτὸν καὶ μὴ ἃ οἷδε δοξάζειν 
τε καὶ οἴεσθαι γιγνώσχει», ἐγ-- 
γυτάτω μανίας ἐλογίζετα εἶναι 
--τ- Ῥτοὸ καὶ ἃ μὴ οἷδε. ΕΊΘΟΗ. 
Ἀδοῖϊΐυδ, υἱ ἡυὴς τὶ ν]ά6- 

ἴων, 
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τοῦ; ἄξι δέ που τοῦτο σῶμα 2. ἢ οὐχί; ΚΡ. Ναί. ΣΩ. 
ἦΔρ᾽ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἔσι μετὰ μοχϑηροῦ καὶ διεφϑαρμένου 
σώματος; ΚΡ. Οὐδαμῶς. ΣΦ. ᾿Αλλὰ μετ᾽ ἐκείνου ἄρα. 
ἡμῖν βιωτὸν διεφθαρμένου ὃ " τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ ᾿ 
δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; ἢ φαυλότερον ἡγούμεϑα εἶναι τοῦ σώ- 
ματος ἐκεῖνο, διτι ποτ᾽ ἐξὸ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἣ τε ἀδι-- 

8. κία καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐςίν; ΚΡ, Οὐδαμῶς. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τι- 
μιώτερον; ΚΡ, Πολύ γε. ΣιΏ. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιςε, πάνυ Ἐς. 
ἡμῖν οὕτω φροντιςέον, ὅ,τι ' ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ 
ὅτι ὃ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ὁ εἷς, καὶ αὐ- 

τὴ ἡ ἀλήθεια. ὧςε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγεῖ, 
ἐσηγούμενος τῆς τῶν πολλὼν δόξης: δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν 
πιρὸ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν, καὶ τῶν ἐναγτίων. 
ἀλλὰ μὲν δὴ, φαίη γ᾽ ἂν τις, οἷοίτε γ᾽ εἰσὶν ἡμᾶς οἱ πολ- ἁ. 
λοὲ ἀποκτιγγύναι" δῆλα δὴ καὶ ταῦτα. ΚΡ, Φαίη γὰρ ἂν, 
ὦ Σώκρατες δ. 

αν, υτόοσὰθ ἰοοο ροβὲ σγθῶ 
μὴ μή τιϑραΐδπι, Δ)ίΘγιπι πιθηι- 
τπι ΠΟρΡΙΪΔΉΟΩΘ δυρ ῥ᾽ θέας 
βος ἀλλά : ἀρυὰ ΡΙδίοῃθαι 
λλὰ τῇ τῶν μὴ ἐπαϊόντων, δρυὰ 

᾿Χοαορμοηίΐθαι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ οἷ- 
δεν. Δίχφιθ πὰ μς δθῃδιι8ι 
οἴδαι Ἐ. Ἀ. Ζαπρα (ἴῃ 8Ρ96- 
οἷαι. οὔ. 1ῃ. Ογϊΐοποπι 108. 
4821. 89.) Ῥ]δῖοιιδβ Ιοοιιπὶ Θχ- 
Ρἰτουδῖ: διίθσαπι δυΐίθπλ ΧθΘηο- 
μου 8 18 σου δ τὰ Ρυϊαῖ 
Ἰάϑι, υτῇ, σοι ῖγα σοὐϊ θὲ, λον ]9-- 
1 σης Θαϊϊοξὸβ ἔϑοθγιηξ, 
ἃ μὴ οἶδε. ἘπὼῚ Ποὲ αυϊάθηι 
πο γϑοῖθ ἔδοϊιτμι 8885 ὨΟῺ 
᾿ιδϑδιϊδηῖου Ῥεοηυηῖο, Αἱ δὶ 
φυὶδ Ὥθ΄υθ 1 ΕἼδΟμοεῖ Ὡθαιθ 
ἴῃ ποβῖγᾶ σδέουθ δοηυϊθβοδῖ: 
:οὐ αιᾶθ πιθηῖθ δι» θη 8 
6586 ἀτχῖπι8, Πγδυϊοσιι τι εἴτο- 
δίχυθ νἱῖῖο, οὗ δογποθοξεΐθω- 
ἔοτι 6χεϊάδεδ σοπ᾿Θ ἢ οΥ, 18 
6 Δάν Υβαυαπ ὩΟῺ ΒΑΡΘΟΙ. 

Νν ἙΊΒΟΒΘΣ δὲ Βοος τοῦτο 
τὸ σῶμα: ασυιοὰ χυδησπᾶπι ἴῃ 
φρ λπιῖδ ςοαά. ΟἸδεῖς. Ἅδη. ΤΠ, 
Ὁ. 41:15 Ἰηνθαῖιπι Θαῖ, [6- 

νοῦ ἰδιθῃ ἴῃ ἴ8}10 118, 4118}Θ 
ἐδὶ τὸ ροδὲ τοῦτο, ν6] ορίτπηο- 

Σ,Ώ. ᾿Α4ληϑὴ λέγεις. ἀλλ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, 

τὰπι οοὐϊουπι δι οϊουξιδῖθης ρὰ- 
ἴο. Εἰ ἔδοι]ϊιβ 18 ἃ ᾿:ργᾶγῖο 
Ιοριῖας δἰαροχ Βυ} ρα τὸ, 
χυδηι οὐἑΣ τὰν Ὁ ἀυρ]!οδῖδ 
εδ. [Ιοριθηυπι δυΐθπὶ 6880 
τη. τ] 108 πορ᾽θοΐαπι δυίϊου δ 
νἹἀϊπλι8 ἴῃ Νίθηουθ δ. 7. ἃ, 

8. Ταδεὶ Ρ] ϊοηϊβ Βδδοϑπὲ ᾧ. 
δοὰ Ἐμ56Ὁ. ὅ, υἱὐ διορμδηυϑ 
Ἰοροπάυπι οοη]θοθγαξ, σεοῖθ, 
Νπι δὲ νϑύρυπι λωβᾶται, οἱ 
νοεθυμι ὀνένησιν τοχιῖεὶὶ πα 
οδδι. ἘἘοεσίυσυβ Ἰριίυν, 
ΕἸΘΟΗ͂. Ῥτοθυπι αυϊάθηι 6556 

᾿ λωβασϑαΐ τινι ἀόςσοῖ ῬΒέγπὶ- 
Ὁδυ8 ΒΟΚΚΟΣΙ Ρ. 50, δοὰ ἢΐσο 
υὔϊχυθ ργδοξογθηάδ θεοῖο Ἐὰ- 
5600. {τα οἱ ἀδηΐ ἐοαά, 81]1:- 
χυοὶ δι4}} διιπαι, ουΐχιο οοἱξ 
Ὧδι.8 ΨΟΣΌΣ ὀγένγησιν» οἵ ἱρδὶιυ 
λωβᾶσϑαι 8. 1. 

2 Ο(οαά, ορίϊπι! τέ. Ουοά 
Ῥύοθιυπι 6550 ροῖϊδεῖ πο Οἢ- 
δἰδηῖθ ἔοσπιἃ δὸοῖέ ἴῃ ἃἸΐοσο 
ΤΘΏΛΌΣΟ, 

δ Ἡλοο ϑϑδὲ οοῃβίδηβ ἰἰδτο- 
τὰπι οπληλιΣ ἰδοῆο. ΝΎΣΗΙ 
οὐαλ ΕΣοληυΒ υἱ] πιὰ ϑοογαῖδδ 

νοῖθᾶ 
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οὗτός τε ὁ λόγος ὃν διεληλύθαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ ἔτε ἅμοίος. 
εἶναι καὶ πρότερον 5. καὶ τόνδε δὲ αὖ σκόπει, εἴ, ἄτε: μένει" 
ἡμῖν, ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείξου ποιήτέον ;" ἀλλὰ τὸ' 

εὖ ζῆν. ΚΡ, ᾿Αλλὰ μένει. ΣΩ. Τὸ δὲ εὖ καὶ '“καλῶς καὶ: 
δικαίως ὅτι ταυτόν ἔςι, μένει ἢ οὐ μένει; ΚΡ, Μένει. ; 

ΣΙ. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκχεπξέον,. 
πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι, μὴ ἀφιόγ- 
τῶν " Αθηναίων, ἢ οὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαίνηται δί-- 
καιον, πειρώμεθα" εἰ δὲ μὴ, ἐῶμεν. ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς 
σκέψεις περί τε χρημάτων ἀναλώσεως καὶ δόξης καὶ παίδων. 
τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκέμματα ἢ τῶν 
ὁᾳδίως ἀποκτιννύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν “, εἰ οἷοί- 

.τε ἦσαν, οὐδενὶ ξὺν νῷ τούτων τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπει- 
δὴ ὁ λόγος οὕτως αἷρεῖ ἢ, μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ἡ, ἢ 
ὅπερ νῦν δὴ ἐλέγομεν, πότερον δίκαια πράξομεν καὶ χρήμα-- 
τὰ τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ ἐνθένδε ξξάξουσι καὶ χάρει- 
τας Ν) καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές “τε καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀλη- 

Εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεςι δει- 
νὰ τῷ γήρᾳ κακά; 
ἤλα 7 καὶ νῦν γε τούτω 

νοεθᾶ οὐχ Ο(υϊοηϊδ σορῆδία 
114 Θχργοδδῖδδοῖ: Ν᾽ ἐπιΐγ τι 
ἀεὶ Ἰά ροξειε, ο. 8.9 (οτηᾶ- 
κῖνδ βγάθοαῦ 1τἴᾶ8 οομδίϊυϊ : ΚΡ. 
Δηλαδὴ καὶ ταῦτα φαίη γ᾽ ἄν 
τις. ὦ Σ. αυοά ᾿π ἰοχίμπι γ6- 
σοριῖ δίθρῃμαμμβ δὲ ροβῖ θιπι 
8111. Αἴσχιὶ ἀθίθγγοσθ 605 ἀθ- 
Βοθδὶ ορίϊπια 2114 δέβεμλδηάι 

34... 1. 

ἈδδρίοΣ δυῖθπι που ηοδβῖγο ἴο- 
οο νοῦρὰᾶ Οειϊοηῖδ Φ. 3, ς. το- 
ὨΜ πλι18. 101. 

ἔογπια ῬΡὲς γάρ (ν]ὰ, [1πά. )), 
΄υδηι τπηϊ66 δρίδπι δΌΡΟΘΓΙΟΥΣ- 
διυ8 δοτιλϊο Θσσοσὶ 80 :]1οοὲ 
ταρυδρδηξ 11. Ἀθεποηάδ 1ρὶ- 
ἴιν δουρίυγα οοὐϊοιιπι θὲ 418- 
Ἰυποῖθ βουϊθοηῃάιιπι δῆλα δή. 
146 Ηοιηἀοτγῆιπι δὰ Ῥχοίδρ, 

1πῖϊ, ορίϊπιθ ἀοσθηΐθαι ΄υδ- 
ἀο ομᾶ δὲ .11}18 βιῖ δορί" 
τὰ δηλαδή, ἀο πορ ἰΐθπι, 
11ιὰ Ὥοη τϑοῖθ δου διΐμγ οἱ αἱ- 
διϊηρυΐίαν τ ΑΥιδιορ μδηῖδ ὶ 6- 
δρὶδ ἀ4|. 

Εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἕνεςι δει- 
νὰ τῷ γήρᾳ κακὰ 

4ηλαδή; καὶ νῦν γε τούτω τὸν 
παλαιὸν δεσπότην 

Πρὺς βίαν χειροῦσιν. 

οὐαὶ 8014 νοζᾶ 5811} γδίῖο ἢδθο: 

6 θ Πος ἴοοο αι ἔπάδ ἃ 
δίορμδμο δίς Ἰδρθρδίυς, οὖ- 
τός γε ὃ Δ. - δοκεῖ ὅμοιος - 
γαι τ 0 να, ἔχουτ- 
δ. πὶ Δ Ἦ. ΠΡ ρεήπευπα, 

1 (οάἁ. ΤΡ, ἐφιέντων, »εν- 
γγιξέεεσπέζδιω. Ὑιὰ, δὰ ΑἸο:Ρ. ἴ. 
5. Οχίγ. 

ἐν͵ Ἰπὰ, πη ἄν. 

5. νυ, [πά, λόγος. 

4 Ψογθυπι τελεῖν ἰδἴυπι ΠΟ - 
πιο χρήματα δεςοοπιπιούδίμπι 
θδῖ, ΠΟ 1ἔθπι ΠΟΙΠ1 χοΐριτας " 
ῃᾶπὶ χάριν ἔχειν ἀϊοϊίις οἱ εἰ- 
δέναι εἰ προσειδέναι οἱ ἀποδι- 
δόναι, οἰϊατι ἐκτίνειν, που χά- 

ρι» 
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ϑεᾳ ἀδικήσομεν ταῦτα πάντα ποιοῦντες. κἄν φαινώμεθα ς. 
ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ 
ἀποϑνήσκειν δεῖ παραμένοντας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας οὔτε 
ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν. ΚΡ, Καλῶς μέν μοι 
δοχεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες" ὅρα δὲ τί δρῶμεν. ΣΏ. Σκχο- ἃ, 
πῶμεν, ὦ ᾿γαϑὲ, κοινῇ. καὶ εἴ πη ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέ- 
γογτος, ἀγτίλεγε, καί σοι πείσομαι". εἰ δὲ μὴ, παῦσαι ἤδη, 
ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ 
ἐνθένδε ἀκόντων ᾿.4ϑηναίων ἐμὲ ἀπιέναι. ὡς ἐγὼ περὶ πολ'- 
λοῦ ποιοῦμαι πεῖσαί σε ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος ὅ. 

μιν τελεῖν. 864 πηυτη νϑγθυπὶ 
θἴδλπι ἃ Ογδθοῖβ δαὶ δοϊϑῖ 
οἰυ 5 ποτα 1 θ18, συοα θο0- 
ΠΙπὶ ἨΩ1. ουἱϊ δάϊυποξυηπι 6ϑῖν, 
ῬΓΟΡΥΘ τοδροηάθηϊ, οσ)ι8 1ᾶ- 
θη ΠΟΙ͂Ο ἴδιιλ ]δΐθ μδίθδῖ, 
υἱ σοπ!!θαὶ ΠοΙΣΟΏΘ8 οἴξδηι 
γρδοσ. 4180 ΟΘἴθσιβ Ὧ0- 
ΤῈ] Ή1Ρ 8 ῬΓΟΡΥῚΘ Γοβροηάθδηΐ, 
ΡΙΒΟΗ. Τὴ 8.8 0118 δὰ ἢ. 1]. 
ποίαν : Χρήματα πράττοντες] 
ἀγιὶ τοῦ. τελοῦντες». αιιαϑὶ 16- 
εἴυπι ἔπι οΥ Ὲ οἰδᾶπιὶ πράττοντες : 
ΡῈ οσγσόύθὰλ πδυά ἐπ 16. 

᾿ δ Ϊῃ πρθάϊο Ποο͵Ίοοο ηΐϊ- 
δ] ἀροῦθ Ῥοβδιιπὶ ηἷδὶ αἱ νᾶ- 
ἢ ὙΔΥΪΟΓΙ ΓΔΈΣΟΩΘ8 ἃρὈο- 
πᾶτα, σαᾶγιπι ιΔ 6410 ἰδπιθη 
δ00 ἸΠσοΟΠΙ πο ὁ ῬΥθ αν. 851 
ἰιοθᾶῖ γϑεθυπι πράττει», αἱ 5δ86- 
ἴωδ ποιεῖν, ἀϊἸοῖιπ, ΔΟΟΙΌΘΥΘ 
060 Οὐ) δου αι νΘΓΌῚ νοὶ ἀἱ- 
οἰἰοπδ τορϑιθη δ (ν. δὰ Α]ς, 
Π, 138. ποῖ, Δ.), Βϊς Ἰσίτυν ῥσὸ 
παύεσθαι κχ. τ. λ., ροπλνιπι 
ἄχοντος δχουβανθυῖπι ΘΧΘΙΡ]}}8 
πιϊδῖδ θ᾽ σΟὨΒΙΥΠΟΊ ΟΠ 8 6118]18 
Ῥοενῖ]]λιι5 ῥγοῖι 1 δὰ ΟΠ συ, 
Ῥ. 864. 108. οἔ, ἃά Μροη. 22. 
Ὡ. 1. Ἐποειῖ τἴδαυθ πεέϑει» τι- 
γὰ παΐεσθαι. ἄκχοντος αὐτοῦ 
9 ῬΡδχϑιυδάδγθ 8]1οι υἱ ἀδδιηδῖ, 
18 ἰδίυθῶ υἱ ἀ6 τη} 8111ἃ δοὶϊ- 
ΟἿἑ8 ἀϊδϑιιαϑᾶθ ὩΟῺ 811111}} Ῥ6Γ- 
διᾶδιτι 811 1111". Οὐυΐῃ ἔδοϊ- 
Ἰοτθπλ δῆς ταϊϊοηθαι τϑ ἀδ8 
δάορίδηάδ ]Ἰ6οϊϊοηθ δοαϊο18 
ιμά. 2. ἄκοντα. Οογῖθ 8818 
οϑῖ Ὠοΐυπι αιιδπι 80116 1018 811 

ἴῃ. σοἀά, μουπιυδῖῖο 8011408- 
χὰπι ος 6 α: νἱῖῦ, η΄. δὰ 
Οτορ. Οοκ. ϑοπδοῖοσι. Οὐ 
ΒΘΥΙΔΟΠ8 ἸΏΒΟ]ΘΏΙΔ 61 (1850}1- 
οϑῖ, 84118π γαιϊϊουθηι 1.688 6ΟΣ- 
811. ΕἸοῖο, 41 μᾶροῖ: γημῖ- 
ἐὲ Ιαεῖο, ρεγδαδο ἔς ἦος 
αϑ6 8, τιοτι μέσηι ἱτινίξο ὃ 
Ἀμπο Θηξπι 1110 δϑηϑιιπι δῆ. 
ΟΘΟΥΘ ΟῚ Ροῖΐμὴϊ 81 δὶ 1ῃ- 
νΘη1 δυῖ οσογγοχιῖ τᾶ: σε ́ - 
σας σε ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ 
μὴ ἄκοντος (δ.. σοῦ). [ῖὰ 1ᾶἃ- 
ΘΠ ΟΠ 8 1Ώ8Ο]ΘΏΪΘΓ 
πράττειν αϊοΐυπι 6δδθῖ ἐθ 8ο-. 
ογαῖθ βέρξαπι γδειιδατιέθ. Ἡρίη.- 
ἀογτῆυδ οοποῖοθαξ πείσαντα 
σε, υἱ 511 ,ς,Ροτβυδάδυἀο (π|ι:- 
Β1) 16 μος ἄρϑσθ, πο Ψψθσο 
ζηνο πὴ, ΨγοΪῆιθ νυ]ρᾶ- 
ἴδπι 118 14 1100 το ἀϊάϊ. ΟΝ Ππι 
Θθο πιᾶρηιπιὶ ἀποδπι, 81 Ῥ6Γ- 
ΒιΛΔΒΘΥΙΒ ΤΔΙΠῚ ἴα ἔδοθγθ, πιὸ- 
ἄο ὯΘ πο]ϑηῖ "Ὁ θαιιθ 8116 
δ Ι δι θγδο ποῦ. ἴῃ αυδτιπε 
ται οι ἴσδα 0 ΤΠ1ΠῚ α41- 
ἄθπι ΟΠ ὃ ῬΘΙβοῃᾶ ϑοογδί!8 
9686 νἱάοίιγ :δἰιαὰ περὶ πολ- 
λοῦ ποιοῦμαι: «υοὰ ἱπαϊοδεῖνα 
πιοαϊ νϑγῦθυπὶι νοῦυπὶ νοΐιπὶ 
ΘΙΪοχυϊθισ, ποπ τὰ αᾳυοα ἀϊ- 
οΘΥΘ ἔογίδβ89 ροίοσδὶ 146Π|| 
περὲ πολλοῦ ἂν ποιοίμην εἰ πεί-- 
σειας ---.- Ὠδηΐϊσιθ 84]]1 6 γι 
Θηιθη δαὶ παῦσαι Ῥτο πεῖσαι: 
ὨὩΘ6116 8109 ΘΧΘΠΡ]15 68ὲ ᾿πῆ- 
Ὠϊνιδ Ῥοβὲ νϑζῦυπὶ παύειν 
(ν. δίθρῃ. Τῇιθδ. ΠΙ. 803. α. 
4.). Οὐδπι γδίοπθπιὶ 81 σ0η- 
υηραθ οὑπὶ ᾿θοομΘ π26ηι0- 

καιὰ 
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ὅρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχὴν, ἐάν σοι ἑκανῶς λέγηται, 
καὶ πειρῶ ἀποκρίνεσθαι τὸ ἐρωτώμενον, ἥ ἄν μάλιςα οἴῃ». 

101} ᾿Αλλὰ πειράσομαι. ΣΏΩ. Οὐδενὶ 1 τρόπῳ φαμὲν ἑχόμ- 
τας ἀδικητέον εἶναι; ἢ τινὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὶ δὲ 
οὔ; ἤ οὐδαμῶς τόγε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν, οὔτε καλὸν, ὡς 
πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; 
ὅπερ καὶ ἄρτι ἐλέγετο 5. ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐχεῖναι αὖ πρόσϑεν 
ὁμολογίαι ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐκκχεχυμέναι εἰσὶ, 
καὺ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς 
ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παί- 

δι δὼν οὐδὲν διαφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥσπερ 
τότε ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οὗ πολλοὶ, εἴτε μή; καὶ εἴτε 
δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν, εἴτε καὶ πραότερα, 
ὅμως τόγε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγ- 
χάνει ὄν παντὴ τρόπῳ ὃ; φαμὲν, ἢ οὔ; ΚΡ, Φαμέν. ΣΩ. 

ο, Οὐδαμῶς " ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. ΚΡ, Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐδὲ 

ταῖδ ἄκοντα : ΒΘΏδι, τα οθγίθ δο- 
πὶ ἔπ ἀδηΐ 1618: περὶ πολ- 
λοῦ ποιοῦμω: παῦσαί σε ταῦτα 
πράττειν ἀλλὰ μὴ ἄκοντα, οἱ 

ττῶν οΟρίϊπιθ ἀϊοϊμπΊ δὶΐ 
46 Οὐΐοηθ. ποὺ ἀρόπέθ αἱ 80- 
οζδῖθαι αυοαιο τποάο δὰ ἔϊι- 
βᾶτα οοπιρα]]αῖ, ϑαὰ θεῖ 411- 
φυϊά πιοϊοϑίὲ 1. 816 ,,γαἰεεϊ- 
1716 --- Σ Ὥδῃχ Θβ0Ὸ ταδρηϊα ἀἱ- 
οδηι. 1ἰθΘ αἰδμτι. 76 ---, ΤΪΤἸιΔ- 
4160 Θαιϊάθαι τϑάθο δὰ σχϑδίϊο- 
ὭΘΙΣ ῬΥΙΠΙΟ ἰἴοοο ἃ πι|0 ῥζο- 
Ῥοδιΐδιι. 

1 Τοῖια μου οδρυ π864116 
δὰ 'νοοϑὶ ποιητέον Ἰορίῖαν ἴῃ 
Ἐπι6 6011: ΡτΑθρ. Ευδηρ. 13, 1. --- 
δ δοεῖναϊ: τὰ τέον οὐτ Αο- 
οὐδ, δ.0]) 66": (ἑχόντας ἀδικη- 
τέον) νἱά, Οεᾶπιμι. δ. 13λ.(121.) 
ΟΡ9, 4. «- Ὀρθηΐϊψιθ ἀθ ἴων- 
18 συᾶ8 Θήοτθθ Οἷτπι ἔθοε- 
Γδηϊ 10. 818 ἤ τῶ! μὲν χι τ. ὅ. 
νὰ, ἔχοι, 1]. 

χάδι Ἰπουϊέυ5. δθσσῖο: ὡς ποὶ- 
κις --- ὦ ἤϑη" ὅπερ κ 

ἄρτε ἐλέγετο. δ ΓΘ Ηοϊπάοι. 
ἤυδ, ἰηάιοὶο Ἰθοϊϊοηΐδ Ετ80- 
θιδηδθ, 1ΒὲῚ δεῖ μὲν το ἡμῖν», 

ροϑὶ πολλάκις οἰἴμαοη δλγθ σοσᾶ- 
δῖυς ὡς πολλάκις μὲν ἡμῖν -- 

ὡμολογήθη, ἀτὰρ καὶ --- Ἐρο 
Ῥδ. δῆπμοβ δαυδηῖο σο]ῖριο- 
δῖον ἔδοΐιι8, ἰΑπίο χυϊάθπι ατιδη- 
ἴο οἱἐπι Ἤορϑγθ δῆς οοῃ]θοῖΐι- 
χτἂπι ὩΟΏ οομηπιθηάο : δα 1π 
νι]ρᾶῖᾶ ΟῚ τηᾶρὶ8 ΒοάϊΘ δο- 
Ὠϊ6800., δῖνθ πλᾶῆοσοπι δηῖθ 

ὅπερ δῖν6 υϊηοσγθπι 1Ὡθσρμη- 
οοηδα βοπδε. δ9ἀ ἔογίβδβϑδθ 
ὭοΩ Ὡθρίρομάδ Ἰδοῖῖο αμ80 
ἴῃ αυρυδβάδηι οοὐά, νϑῦρο 
ἐλέγετο διιροτβογιρία ϑδῖ, ἐγένες- 
το. 1ἴὰ ὅπερ τοξεσρῃάμαι ξο- 
χοῖ δά δοϊιιπὶ νϑυρυπλ ὦμολο- 
γήϑη. ἸἈδορίοογθ δυΐθαι νἱά6- 
ἴις ϑοογδαῖθϑ (!οῖδ διιρσᾶ 8. 8, 
Οχίγ, οἱ 4. 9. ο. 

3. 510 ΟΡ ΤΩΙ θὲ Ρ]υσέπιΣ οὐτα 
Ἐυδβεδῖο οἱ φίοῦδοο (δρυά 
4ιιθ πὲ ἴῃ Ἐοϊορ. ἘΠ.. 10. Ρ. 129, 
διαηΐ νογρᾷ Βι)86 ΘΔΡΙ8 ὅμως 
“«τόγε ἀδικεῖν μεθ δὰ ἀλλήλων 
τὰ βουλεύματα). ϑ8΄θρδηιυϑ 
οὐπὶ ρᾶγίθ σοαά, τυγχάνειν ὅν 
Ῥθηάθῃδ ἃ 8664. φαμέν: αυοά 
ΘΧΡΙΘΒΒῚ: 6[18πῈ ΕΣΟΙΏΙ8, 

4 ἘἜχίδι δϊς Ἰοουβ ὑδαυθ δὰ 
πάσχη ὑπ᾽ αὐτῶν δρ. Οτῖρο- 

πθπ5 
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ἀδικεῖν οὐδὲν δεαφέρει. 
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ἀδικούμενον ἄρα ἀγταδικεῖν, ὡς οὗ πολλοὶ οἴονται, ἐπειδή 
γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. ΚΡ. Οὐ φαίνεται. ΣΦ. Τί δαὶ 

δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, 
ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Τί δαί δ; ἀντικακουργεῖν καχῶς πά- 
σχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασι δ, δίκαιον, ἢ οὐ δίκαιον; ΚΡ. 
Οὐδαμῶς. ΣΩ. Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ 

ἄρα 7 ἀνταδικεῖν δεῖ, οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, 
2 δ᾽ ΡᾺ ς - ς 5» », “8 ν. «ες οὖ 

οὐδ᾽ ἄν ὅτιουν πασχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν ὅ. καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, 
ταῦτα καϑομολογῶν " ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολαγῇς. οἵς- 
δὰ γὰρ ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα καὶ δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν 
οὕτω 19 δέδοχται καὶ οἷς μὴ, τούτοις οὐκ ἔξει κοινὴ βουλὴ, 

ὔ 3 »-»Ὕ ΄-. 

ἀλλ: ἀνάγκη τούτους «ἀλλήλων καταφρονγεῖν, - ὁρῶντας τὰ 

ἀλλήλων βουλεύματα. σκόπει δὴ͵ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα, 6. 
! - -« πότερον κοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεῖ σοι, καὶ ἀρχώμεθα ἂν- 

τῶϑεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέποτε ὀρϑῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ. 
! 

ΚΡ, ᾿4ληϑὴ λέγεις. Σ,Ώ. Οὔτε ἁ. 

πθι ΟὈπΐτα (68. 7. Ῥ. 310. 
εἰ ἂρ. Τβεοάοξοϊς. Θ. 72. 412. 
Ρ.. 171. ἴπάὰθ θοζυπι οοὐά. 
ΠΟΠΏ}1118 νογρθυτι δεῖ ᾿ηΐτα 1π 
ἢ. Οὐ δεῖ δήπου τοι Ἰῃνθη- 
ἴχπι Θδῖ, Ὑιά, ΕἸΔΟΠΘΓ. 

δ Ψυ]ρο δές ἘΠῚ τρλγαθἂΓ 
φι ἀοοιάϊδδοῖ αυοὰ Βῖο ρο- 
ἀβίπηυν 6. Ὧ11110 οοάϊοθ θη0- 
ἰδαπι 81: 11υἀὰ δαί, ἀ6. χυο 
γιὰ, δά Νίϑῃ. 2. ποῖ. 7. Ἰἴδαιθ 
Ἑ, Ά, 1ἰδηρῖο 6 Τυηοανθ]] πᾶ 
διοραοῖ οἀϊοηθ δῆς ἔοτι- 
δι 8. Ὀ) [ΟΣ ΘῊΣ οἱ γθοῖθ οοΣ- 
πθηἀδηῖϊ ᾿υθθὴ8 οὐδθουῖυβ 
δι, 

6, ὡς οὗ πολλοί φασι. ΔΛιΙιοἨῖ- 
ἸοοῆΣ μᾶθο δϑηϊθηῖᾶ, οὐἦμ8 
'ψογρᾶ διηξ ἂρ. ΤΒΘΟΡΗΙ, δὰ 
"Δμΐο], 2, 37.: 

ἕν δ᾽ ἐπίςαμαι μέγα. 
Τὸν καχῶς τι δρῶντα δεινοῖς 

ἀνταμείβεσθαι κακοῖς. 

αἴ δϑοιῖ δβιηΐξ νϑίθγιμῃ 
Ῥίυειπι!. 114 εἰ Οοτρὶδ8. νἱγὶ 
Υἱσίιΐθελ ᾿ροπερδᾶῖ 1π πος ἵκα- 
νὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πρᾶτ- 
τ8ι»).) καὶ πράττογτα τοὺς μὲν 

φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς 
κακῶς (Μεηο. 83,)Σ. σ40085. 

Τ ΤΒεοάοχοῖ. οὔτε οὖν ἄρα" 
θεθηθ6. 2 ΊΘΟΩΗ. 

8 Ἐυδοδῖυβ δὲ Τ βοοἀογδῖϊ8 
Ἰηβογυηΐ τὶς ροδῖ πάσχης αυοά 
Τϑοῖθ Ὡϑρ]οχιΐ ΕἼδομοσ, Ὑ1ά. 
δά οη. 12. Ὁ. 

9 Τὴ ᾶο δβογιρίυζᾶ ΘΟ, 861)" 
πὶ οοὐά. ορῖ. οὐκὶ δίο- 
Ρδθο δὲ Ευβθθῖο. υϊρο ὅμο- 
λογεῖν. ἴὔπι ἰδλθ Οχοηλθηδὲ 
ἘΠΒΘΌΙΣ οοὐϊοΐ, οἰαπι 1 δ86- 
ααθηῖθυδ καϑομολογῇῆς ΘΧὨΪ- 
ὈΘΩϊ, πιοβ ρογθηάμϑ ὩΟῚ 65. 
ΜΜοϊεδῖα ϑῃϊαι θδδθξ ργϑθροϑὶ- 
οΩ8 116 Γδῖ10, 

10 ἃς Οοδά, Ῥᾶθη8 ΟΠ 68 
ον Επ56Ρ, δὲ δῖ9οΡ. μοτυπι 
διιοιογιῖδῖὶ οὗ πὶ Ὗ ΘΏ. (ὅς 
αυϊ ἀαὶ νυ]ρδίυπι οΟἸτπι οἷς δ᾽ 
οὕτω, τοῖϊταρατι ποίδϑ ΘἸΧΙ: 
χυδηιαιᾶπι ῬῈ᾿ δθηθβ ΔΓ πὶ 
ΠΘΧΌΠλ Π1Θ 106 ἔανθχθ ἔδίθοσ 
Ἰθοί ΩΣ ἀθδβοσίδθ, 

{11 Ἐπ56- 

, 
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ἁδικεῖν, οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν,, οὔτε κακῶς "' πάσχοντα ἀμύ- 

γεσϑαι ἀντιδρῶντα ." κακῶς" ἢ ἀφίζςασαι καὶ οὐ κοινω- 

Ε, γεῖς τῆς ἀρχῆς. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ πάλαι οὕτω καὶ νῦν ἔτι 
δοκεῖ 15. σοὶ δ᾽ εὖ πη ἄλλῃ δέδοκται, λέγε καὶ δίδασκε, 
εἰ δ᾽ ἐμμένεις τοῖς πρόσθεν, τὸ μετὰ τοῦτο ἄκουε, ΚΡ, 
᾿Αλλ᾽ ἐμμένω τε καὶ Ἑξυνδοκεῖ μοι. ἀλλὰ λέγε. ΣΩ. “4 έγω 
δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο’ μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶ’ πότερον ἃ ἄν 
τις ὁμολογήσῃ τῳ, δίκαια (ὄντα, ποιητέον, ἢ ἐξαπατητέον; 

11 ΚΡ, Ποιητέον. . ΣΙΏ. "Ἔκ τούτων δὴ ἄθρει. ἀπιόντες ἔν- 
ϑένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν, πότερον κακῶς τινας 
ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα οὗς ἥκιτα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν οἷς κ᾿ 
ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν, ἢ οὔ; ΚΙ. Οὐκ ἔχω, ὦ Σώ- 
κρατες, ἀποκρίγασϑαε πρὸς ὃ ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐγνοῶ, ΣΏ. 
γ,Αλλ᾽ ὧδε σκόπει. εὖ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδι- 
δράσκειν, εἴθ᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οὗ γό- 

δ. μοι 1 καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως “ ἐπιςάντες ἔροιντο" Ἐϊπέ 
μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τούτῳ 
τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοεῖ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπο- 
λέσαι καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν, τὸ σὸν μέρος; ἢ δοκεῖ σοι 
οἷόντε ἔτι ἐκείγην τὴν πύλιν εἶναι ᾽, καὶ μὴ ἀνατετράφϑαι, ἐν 

1141 Ἐυδοδῖμ πᾶροῖ: τοῦ κακ. 
δὲ πιοχ Οοά, Τυρ. ἀμύγασϑαι. 

15 Τίὰ σης Θά πιν δορυ- 
δῖοι σοάϊοῖρθιι8β ορῖ. εἱ 
Ἰυτ. δίαμῃθ Ἐμπδοῦῖο. ΟἹ πὶ 

ἀντιδρῶντας. 

438 ῬρΩΣ οοἄϊοοθα Ῥάδγιδ. Ὦ8 
εἷς ἢδϑθο οχπῃιροηῖ: ἐμοὶ μὲν 
οὖν καὶ πάλαι καὶ γνὺν οὕτω 
δοκεῖ. 

1 Ῥτγδθοΐδειιδ ἸΟΟῺ8: Θπι 
Ιονξ ᾿πιιίδιιοθ δι ρὲ ΟἸΟΘΓΟ 
ἴῃ ΟΔΗ͂Ι, 1, 1. Ραέγία --- φμαδ 
ἔδοτε, Οὐαείέπα, εἰς αρίξ, δὲ 
φωμοααηηπιοεῖίο ξαοίξα ἰοφιιξιιγ', 
οἷο; Αἱ πιυ]ῖο στανίυ δίαιθ 
ἔοτῖϊιιδ διιπιπι8 Θχ 1Π 6ρ:» 
δ1ῖ0118 6 ἃπιοῦθ θῦβᾶα ῥδίσιϑπι 
(Οϑιντος ἀθ Ἐγέάδοεις 11, Ῥιι- 
Ὀ]:6θ8 αἀτι νἱνδηῖ ἄθ ᾽Αμΐθιιν, 
τ, 1Π|, ». 64.): φμό φροιμνγοΐσπε 
γόροπαν δ “62 σοδϑωγ ἐἰέάδ: δὲ 

ἰάεδει, --- σἱ ἴα γναξγίε Ῥὲγ- 
“οτιτιΐβες 46 ρῬγόμοπεοίξ σεδί» 
ἐδηγιόγι αἰδνατὲ Θωμᾶ, δὲ ἰδῶ 
ἐεποὶὲέ ἃ Ῥοω γὼ εδ ἰαπβα- 
ὅθ εἴς. ΒΞ. 

2 Ἡ, ὁ. ρα εἰνίξαα. ϑῖς 
ἴῃ. Χοηορβοηξ. Ογτγορδθά, δ80- 
Ρἷιυ8 τὸ “ερσῶν κοινόν, οἱ ἅρυ 
Οἱοοοῦ. οιε, 11, 46, 63. 
σοι ϑιοϊέξαθό. ΕἸΘΟΗ͂. 

3 Εἶναι Ηῖο ἀϊσῖιπι 6880 ὈΓῸ 
σῶν εἶναι οπιπδς ἴδοῖεῖ μυιοιθ- 
406 ΔρΡΏΟΥΙΠλΙΒ: οἵ ἔογίδϑϑθθ 
ΟῚ πη 1ἃ στάντος ἀτοΐιηι 
Ἰυγιπιῖθ ν ἀθθιγ, αυᾶπι 2]- 
μά ΟἸσογοηὶδ (46 ΟἹ 1, 12, 

3838.): δοίϊαπι ρογεραξιμ, ΜΕ 
δ“, ποὸπ π267" ἔτηρεῦ ΑΥ δξ, 
Νδπι 6 Οὐγᾶθοῖβ δοσιρίουιθυδ, 
ὨΪδῚ 11υ0π δι ἢ νοῦδϑ8, 
40 ἔστι», εἰσίν, ἣν, Βθηδιι νθΓ- 
ΡἹ ζῇν ἀθ Βοπιῖηθ ἀϊοθρδηῖ, 
Θχθιρίυαι Ὠ.]]ὺπὶ δάπις 8]- 

Ἰδίυπι 
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ἢ ἄκ αἷ γενόμεναι δίκαι «μηδὲν ἰσχύωσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἰδιωτῶν 
ἄχυροί τε γίγνωνται καὶ διαφϑείρωνται; τί ἐροῦμεν, ὦ Κρί- ε. 
τῶν, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ ἂν τις ἔχοι, 
ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν, ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμέ- 
γου, ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. 
ἤ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς δτι. Ηδίκει " γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις, καὶ 
οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινε; ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; ΚΡ. 
Ταῦτα νὴ Δ᾽, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Τί οὖν; ἄν εἴπωσιν οἱ 12 
γύμοι"  Σώχρατες, ἢ ' καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε 

᾿ φαὶ σοὺ, ἢ ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν ἡ πόλιες δικάζη "; 

εἰ οὖν αὐτῶν ϑαυμάζοιμεν λεγόντων, ἴσως ἄν εἴποιεν, ὅτι 
Ὦ Σώκχρατες, μὴ ϑαύμαζε τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου, 
ἐπειδὴ καὶ εἴωϑας χρῆσϑαι τῷ ἐρωτᾷν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι. 
φέρε γὰρ τί ἐγκαλῶν. ἡμῖν καὶ «τῇ «πόλει 3. ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ", 

Ἰδῖυπι νἱᾶὰΣ. Ἱ{Π|υἀ Θηΐπι ἨὨ6- 
τα οβι θηῖδ, 46 Ρδ6Θ Ρ. ὁ1, 10. 
Ἀ5Κ., πθῆῖο ἱωνοοδθιῖ, δὲ 
ὩΟῺ ἸΏῸ διβιμθηὶο ἀθηΊΟ0.- 
δἴγαϊυ τι δδὲ ψϑυ 55: Π|8ΠΔ ΘΑ8Θ 
οί ϑαιθη ἀδίϊομδηι σῶς τὸ 
εἶναι (χυδηαιδπι ο50 οι Ατι.- 
βετο πρδ]ῖηι ὥστε σῶς τε, εἶναι) 
Ῥεο ὥστε εἶναι. Οὐδτθ θη 681 
οὐκ δυΒρ᾽οΙΟΘπι πλθᾶπι οΟ[1- 
φῬυσλδηι, ΟὈ]  θγαῖδηι 6880 γθ- 
τᾶτα Ῥ] αἰ ο.15. Βογ ρίμγαᾶπι μβδηο: 

Σ. ζ, 2» ᾿ , 
εἰ οἷόντε ἔτι ἐκείνην τὴν πόμν 
πόλιν εἶναι. ΟΕ. δὰ Ν6ῃ. 23. 

4 Νοῃ δ1ὴ6 οδιιδᾶ ἤδουθθδῖ 
1ὴ. Ἰπαροτέθοϊο Ηδιπἀοτγῆι8, 16- 
βοηάιπαυθ ρυΐϊδραῖ ἀδικεῖ; υἂὧἱ 
Ῥτοχϊμαιηλ ἔκρινε διῖ ΔΟΥΙδ[11Π:, 
Ἡδίχεε οαὶπι νἹἀϑίμν 6850 ποτι- 
ΧΙ 81 68. 411 1 δ᾽ θᾶ ἰθεζἃ 
ΔηΛοΥΓοΟβΑΓ Ὁ, ΟἿ ἸΘρῖθυ8 Ρᾶ- 
ἔσθ 86 δι ιγαχίδδοῖ; δοογᾶ- 
108 δυῖΐθηλ 1 1050 Οδγοογὶβ 11- 
ταῖθ [,ρ656 οὔὈνίδῃηι 8101 ἔδ- 
οἴδβ δηρ!ῖ. δεὰ νἱάοριις 118 
Ροῖϊϊυ8 διαϊμθαπι 6866) Τ6- 
δρῖοΣ 1δῖο ἱπιρθείδοιο θπηρὰβ 
ἡυάτϊοῖ: ουδιοαϊδθαιθ. πὰ. υιὴςο 
ΒΘΏΔΙΠ: ἡ ΟΟὨΪΤᾶ ΟΠΔῺΘ 7118 
ἔλβαυθ ποδιβοιτι ἄροραὶ οἷν]- 
188, οὐτὰλ ΠῸ08 σοημαἀθημῃδγοῖ οἱ 
1 ΟΆΤΟΘΥΘ χϑίϊῃογοῖ, Ἰάθοσιιθ 
πὰς ΒΟ. 08 :ΏΪΏΣΙΔΘ δι1Ὁ- 

ἰγαχίτηινβ. ἰδ ἀθχα". Ὑοσδιιπλ 
ἔκρινε δυΐθχα δῖς αυοαὰθ δοχὶ» 
δίυηλ 65. ἢ 

1. Ορνγι βία δεῖ ΕἸβοοσῖ 
ταῖϊο δοκρίμγαπι ἡ καὶ Ὀγᾶδ- 
ἔογθη 8 δἰίογι, ἢ καὶ, οἵ ρτο- 
ὨΟΏΛΘΩ ταῦτα τοξοτΘΏἘ15 δα οὔ- 
Ἰυχρδιϊοηθια 111. ἠδίκει ἧ 
πόλις οἴο, Καὶ ταῦτα. πϊηιϊῖ- 
τιιπλ υἱ ἡ ἀἴοοπλ ἄρθγαδ 1ρ51118 
ΖΘ. ἰϑβυτασι, δίψα αδ1 ἰη- 
Ἰυδῖαθ ἰ1δὲ1 νἀογθαΐυσ 1118 ΠΟῚ᾿ 
Ῥᾶσθγαβ. 

3 81. 6 οοὐά. Ἰοηρθ ρ]υτὶ- 
τΐϊ8 θη ς ΘΣΣ Ἰοσ6Ὸ νΌ]Ρσδῖὶ 
δηΐθᾶ δικάζοι, αῃοά μαρϑὲ Ρδζ. 
Ἐ, ᾳυοάσυθ νἱάθιων 6880 6 οοΥ- 
ΧΘοϊΟῊΘ ἔδοία οὔ ργδθοθάθῃς 
ὡμολόγητο. 868 ἀθ χα ἀυγδηῖθ 
ΘΟ) ποῖνυβ δᾶθρ0 Ῥοῃηΐϊΐως 
οἰἴδπι 10 δἰγμοίυχα οαπλ ὉΓΔΘ- 
ἰογιῖο, ΥἹά. βυρτὰ 8. 1. ποῖ, 5... 
Ἰρϑιιπι δυῖθαι Ὁ] Βα δγἔδ- 
οἴχπι (Π18ῖ ΟΣ ΕἸο. συὶ νεγιῖῖ 
εοπνοπεῖ, Ῥοτῆ, ὡμολόγηται τ6- 
Ῥοπϑηάμυπι ΘΘΠ5611118) Ὠϊο 4τι0- 
19 6᾽ ἰθπροῖθ δηΐῖθ ἔμρδπι 

ἀϊεριοἱοπάυπι οϑῖ, Νοδ: Ἡ7α7' 
ἄα. αἷς Αδνεάε ἢ 

8 Βε, 6 οοὐά. Ῥαγν. Β5 1ῃ- 
βούαϊὶ τε ροδὶ ἡμῖν: αυοὰ π6- 

σα ς6988ἃ- 
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ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, κ' 
ἡμῶν ἐλάμβανε:" τὴν μητέρα σου ὃ πατὴρ, καὶ ἐφ 

- σε; φράσον οὖν, τούτοις ἡμῶν τοῖς νόμοις τοῖς περ 
γάμους μέμφει δ τι, ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν; Οὐ μέμ 

ο. φαίην ἄν. ᾿Αλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τρος 
καὶ παιδείαν, ἐν ἦ καὶ σὺ ἐπαιδεύϑης; ἢ " οὐ καλῶς 
ταῖτον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις 7 τεταγμένοι νόμοι, τ 
γέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῇ καὶ γυμναςι; 

ἀ, δεύειν δ; Καλῶς, φαίην ἄν. Εἶεν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένου 
ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύϑης, ἔχοις ἂν εἰπεῖν πρῶτον μὲ 
οὐχὶ ἡμέτερος ἦσθα καὶ ἔκγονος καὶ δοῦλος αὐτός 1 
οὗ σοὲ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ἀρ᾽ ἐξίσο 
εἶναι σοὺ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ᾽ ἄν ἡμεῖς σε, 
ρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀνγτιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶ 

οδϑοδύῖιπι πολ νἱάσδεις, Ἐχ- 
»᾽:οδενυπι θαΐἷπι 6εδὲ καί δῖο 
ῸΣ διργὰ 14. Ὁ, οὗ γόμοι καὶ 
εὸ κοινὸν τ. π. 

Δ Ῥίο νιΐρ. ἔλαβε οχ΄ οριῖ- 
πιῖ τϑοθρὶ ἐλάμβανε: χυο 1π:-: 
Ῥοτἔθοῖο πο βδοΐυπι δοῖμ8 δ πι- 
ΙΧ υχοζοῖι ὩδηοΣδΟΘηΩΣ ἴῃ.» 

διοαίυν, δορὰ νᾶ ῬγδΔοβοσρῖδ 
σομ δ: 16ρ8]116: α.8}19 ἀ- 
δἰϊηοιίίο 15 604. νοῦῦο - 
4ἰὦν ὨΪΗΣΣ ἔοσγοε οἱ σιξουϊδ, 

δ Ἐογπῖδπι δῖ. ρσζδοῖου ΟἸδυκ, 
Ῥιδοροὶ γϑη, 27. 

6 Βοκκοτο δὲ {Π]|εΞ ἶο ἦ᾽ 
σοεειβοπεῖθιθ αυοπΐδπλ 67118- 
ὁπι ἔθεθ δερυπιϑηῖ ἢᾶθο ἔῃ. 
ζουτοβδιῖο οδὲ σὲ χυᾶθ Ῥεέδθοθ- 
τ, που δοοϑθάο Οπλξ Θηΐηι 
ἑητογεορβδίοηι, 7186 γτόπὶ ἴδη- 
4υδαι ᾿ποοχίδηι ργοροῃῖῖ, 8118, 
4υΔ9 :4 χυιοὰ 'ἴρ80 8θη10 ἰδῃ- 

οοείυπι 5]βηϊῆοδῖ, Ῥδξ 
ἣ δά πϑοίϊεις. 78: ἰηΐοσσορᾶ- 
Ὧο οὗ καλῶς --- ; υἱῳ οπιηθα ἢο- 
νἵπνϑ, τάθπΣ νδ]ϑῖ χσυοα οἰγα 
λπϊοσσορδιοηθαι δῆλον, ὅτι κα- 
λῶς --. ἘἸιδαυθ κα.-- 
λῶς --; ἰάθπι θδὲ αυοά ἢ δῆ- 
λον, ὅτε καλῶς --- ; ΄υδαι ἔοτ- 
πυΐϊδι τοῖο Οὐδ ΔΌΣ αυΐη 

411: δ᾽ ἐοεὶ ἐπίοεγορδεοηι 
Ηΐο ϑυδ)υηρί Ῥοϊμοσε. 

7 ϑδὶς ΟΙαικ. οἱ ργᾶθε 
Δ. Αηίθᾶ τούτῳ. 

8 Τιαυάδὶ Ἐοξγεῖοε δά 
Ἰοουπι Δεϊδῖοῖ. Ῥο], 
Ῥϑηλοδῖμ, 1 Τλπιδᾶγο. αὶ 
Ῥοϑεσ, [6δβ. Διὶ, ν. 1, 
ϑυδηΐ, ἃ Ασϊδίορῃ. ] 

4. οἴ 069. Αἀάδτι ΕἸδο 6 
18] ἀυπὶ δὰ Ἰποοηῖ 8 
Μαδιμοιηιδῖ, Ὁ. 211. 8. 

9 Ψυ]ρο οὐπὶ οοὐ, 
ταῦτα καὶ σὺ ---  οοὐά. 
γιμά, οὲ Ῥαδεῖ9. Β. οδῆι 
καὶ σὺ ταῦτα Ουδο εἷ 
δδὲ δουρίοσδ πιδη8, ὅ 
Ῥος δεγδοίζοηϑθπι ροεΐϊΐῃ 
δά νογριι: βηΐίιπὶ οἶδε, 
δοουδαῖίξνὶ σέ δὰ τπδπηϊένι 
γα. (Οοηξ, Ογδαν. 6 
(129.) ΟΡ8.8. Τάπιθῃ οὉ 
ἔρϑιιαΣ ΟΠ] δίϊνι! ΠΣ 
70 δΘΙΏΡΟΙ ΠΟ] πᾶ ῦδ8ι 
Ο. ϑομποιάοεὶ σοηϊϑοῖ 
δίκαιος Ῥτο δίκαιον. Νὰ 
6 1ΔΠ18δὲ15 ἔογίθ ὀχϑιρῖξ 
14 Ῥοβδὺὶ ἴθ Οτάπιν, 
(4138.) 1. 7. “0111,86" Βδε 
υΘΩΩ͂Σ ἔοσπλδηλι πϑιγρδεῖ 
Ὡἷἱδ (6 οἰβεῖο, δάθδ ] 

ς 
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ἢ πρὸς μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξίσου ἦν τὸ δίκαι- 9. 
ον Ἶ5, καὶ πρὸς δεσπότην ,, εἴ σοε ὧν ἐτύγχανεν, ὥςε 

πάσχοις, ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν οὔτε κακῶς ἀκούογ- 
Μιντὰ ἀντιλέγειν, οὔτε τυπτόμενον ἀντιτύπτειν, οὔτε ἄλλα τοι- 

εὗτα πολλά" πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους 
; ̓δξόφαι σοι, ὥςε ἐάν σε ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖς ἀπολλύναι, δίκαιον 
ἱ ἡγούμενοι εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμᾶς τοὺς νόμους καὶ τὴν πα- 
, τρίδα καθ᾽ ὅσον δύνασαι ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ 

ταῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὃ τῇ ἀληϑείᾳ τῆς 
ἀρετῆς ἐπιμελόμενος ; ἢ οὕτως εἶ σοφὸς, ὥςε λέληϑέ σε, ὅτι ξ, 

᾿ μπρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων 
Ὡμιώτερόν ἔξι πατρὶς 15 καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον, 

, καὶ ἂν μείζονε μοίρᾳ καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις 
τοῖς γοῦν ἔχουσι; καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ 
ϑωπεύειν πατρίδα χαλεπαίγουσαν ἢ πατέρα; καὶ ἢ πείϑειν, 
ἢ ποιεῖν ἃ ἄν κελεύῃ, καὶ πάσχειν ἐάν τι προστάττῃ πα- 
ϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τε τύπτεσθαι, ἐάν τε δεῖσθαι; ἐάν ρ. 
τε εἰς πόλεμον ἄγη τρωϑησόμενον ἢ ἀποθανούμενον, ποιη- 
τέον 15 ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὶ ὑπει- 
κτέον, οὐδὲ ἀνἀχωρητέον, οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὺ 
ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαζηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον ἃ ἄν 

᾿ φλεύμῃ ἡ πόλεις καὶ ἡ πατρὶς, ἢ πείθειν αὐτὴν, ἢ τὸ δίκαιον 
᾿ πέφυκε 1"; βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πα- 

εἰϊυπι 8ἃ Ατἱεϊορἢ. ΡΙυ. 1030, νυδ θηΐπι σοί ροτγιῖηοὲ δὰ ἐξί- ᾿ 
μεοΐοσϑηῖθπι ὄχθαιρῖα δ μ:θῖ.. σου ἤν. 

᾿ 26 οἴἶδιι ἀθ 776 δὲ ᾿σοπιηιο- ᾿ ᾿ 
πὸ Ατῖϑδὲ, Νυ. 1283. πῶς 11 (οἀά, ορῖ. πρὸς τὸν ὃ. 

ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίκαιος Νοε ἀϊθοτοηίδαι 41186 θ8ὲ 1Ώ- 
1 Α οοὐλοῖρυδ βίας μυ}}8 ἰθὸσ ρμᾶῖγθπι, ἀπμθπὶ Βδρθηξῖ 

. ρρηήϑοίμγαθ σοηδγηδιίουθπι οπιηθ8. οἔ ἀοπιημαι, 4υἱ ᾿γ- 
φἴαι οχδορθοίδθδηβ. ϑοὰ ὃοχ ροίδοί:οθ πιθῃιοσδῖμγ, αἀθῖθσθ 
ἣξς χυὶ μοάϊθ οο11δἴὶ δις ορ-ὀ ὀ πο]υξαλιδ. 
δαιὶ Ρ] τὶ πιῖ χὰθ χε ϑηϊ φυοὰ " 
ας ΒΘ. Ὡς ἀσάϊηιδ, καὶ 185 Οοἀά. ΟἸδεῖς. Τὰ». 811}- 
φοὶ καῦτα --- δίκαιον εἶναι. ΟΕ, 4:9 ἐςιν ἥ π. υπυϊῆυβ Ὀθηθ. 
ὀρ. 1. Ρ. 8334. ο. .4λλ᾽ ὅμως 14, διυρζὰ δὰ 58. 8. 

τα ἰαύτοις τοὺς μὲν. 51 ἐδ ΟἹ ᾿, 
, ϑενῃηρόὺς ἔν, τοὺς δ᾽ ἀγα-- ἴδ ορῖ, 6᾽ οἵων: νυΐρο 

ὃγὺε βλάπεειν. 1τοϊα, 341. δὴ-- . ποιητέα, ῬΘΙ 8560 αυ!ἀοπὶ 6ἱ μος 
ὁ ξυμφέρον, κρείττονος ὄν- ταοῖθ: οὗ δΒθ4υθηῖ δ ἴδιλθῃ 1]- Ὁ 

δος, δίκαιον ἔςαι τῷ ἥττονε ποι- [Ιυἀ ρῥταοξοεσθμάμπι νἹάθίυξ, 

." 12 Ἰωβηϊάνιδ πείϑειν Ῥ6Γ 
10 Νοῖδ ᾿γροκϑδίου: ἀδιϊ- ἀπ ροϊυι δία τιδ θοίυ δεῖ Ὰ ι 

᾿ ᾿ ΤῚ 
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τέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα 4"; τί φή- 
σομεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἀληϑῆ λέγειν τοὺς νόμους 

ἢ οὔ; ΚΡ, Ἔμοιγε δοκεῖ. ᾿ Σ.Ώ. Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώχρα- 
τες, φαῖεν ἄν ἴσως οἷ νόμοι, εἶ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῇ λέγομεν, 
ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾷν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς 
γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες 
ἁπάντων ὧν οἷοίτε ἦμεν καλῶν σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι 
πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν, τῷ ἐξουσίαν πεποιηκέναι, 

᾿4ϑηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασθῇ " καὶ ἰδὴ τὰ 
ἐν τῇ πόλει πράγματα, καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, ᾧ ἄν μὴ 
ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἄν 

», βούληται. καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων ἐμποδών ἕξιν. οὐδ᾽ 
ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται ἡμῶν εἰς ἀποικίαν ἱέναι, ἐ,. 
μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις, ἐάν τε μετοικεῖν ἄλλοσέ 
ποι ἐλθὼν "5, ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὖ- 
τοῦ. ὃς δ᾽ ἄν ὑμῶν παραμείνη, ὁρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε΄ 
δίκας δικάζομεν, καὶ τἄλλα τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν 
τοῦτον ὡμολογηκέγαι ἔργῳ ἡμῖν, ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν, ποι’ 

ς. ἤσειν ταῦτα. καὶ τὸν μὴ πειθόμενον τριχῆ φαμεν ἀδικεῖν, ὅτι 
τε γενγήταις οὖσιν ἡμῖν οὐ πείθεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι 
ὁμολογήσας ἡ μὴν ὃ πείθεσθαι οὔτε πείθεται, οὔτε πεύϑει ἡμᾶς, 
εὖ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, προτιϑέντων ἡμῶν, καὶ οὐχ ἀγρίως. δὶ 

118 ποιητέον οἷς. α41ι881 ὦτλε: 
οϑδϑίδϑβοῖ ποιεῖν δεῖ. οηξ, 
Ὅοτρ. 106. δὲ δ᾽: Ηεοιηά. Χο- 
ὯΟΡ . Νοϑιι. 4, 5, 5, 

156 (ἱο, δὰ δι, 4, 9, ἀλ. 
14 επέπι γεδοε ἑάίστι ἐϊ6 Ῥίω- 
ἔο, φιρετγε δρο νοἠόηπιθπῆο ατὸ- 
ὉΓΟΥ ΕἾΤ δέφινοῦ", ἐαπέιγι σογ1ι- 
ἐσπαεν" 6 ἐπ γρ. φμαπέιι ᾿γ0- 
δαγὸ ἐμὲ; εἰνίδιως Ῥοσεί;; οὲπει 
σιδημθ Ῥαγετεξ τπιϑήμθ Ῥαξγίαθ 
θεν τ δ ΟΡον 676. 

2. δὶς Βε. ὁ εοοὐά.: »οεῖ- 
ματι πὶ ἡμωνς βασέως [μογίε. 
. ϑρδ]α, δὰ [ϑοπιοϑίῇ. Μία, 

43. ΘῈΣ δηϊαυΐ οὐαὶ θη, 5 
δοκιμάσῃ. 

8 γιὰ. [Ιη΄΄. ἴῃ ᾿Αποικία. --- 
Μοχ ἔχοντα εεὶ 6 οοὐά. ορί. 
οὲ ρΐυε. δἰγυοίμεα Ιορὶίλιια (ἡ 

πόλις οὐκ ἀπαγορϑύεε, ἐάν 
τις βούληταε --- μετοικεῖν ἀ.. .κ. 
ἐλθὼν, ἱέναι, ὅποι ἂν βούλη- 
ται, ἔχοντα --δ; ουνἱ γῬοδῖ Πᾶ- 
Ὀθηάδ δΥ ΒΟ Ἶγ818 ν]ρδῖδο, ἔζων 
τϑξογθιδ δὰ δ] θεμαι βούληται. 

8. 8ῖς Β6, ὁ Οοἱβ]. 4]11:8786: 
1ἀθηιχιιθ ἴῃ ΟἸ δεῖς, δι ρϑγβοσίν 
Ῥίυπι νιυϊρδῖο ἡμῖν, χιοά 
οδηάθη, 1 δυρεγίογιθι8 τσ’ 
αθπῈ Ιδηρυἱάυπι 686 νἱάθεις 
Ρίᾶθ ριανὶ 110 ἢ μήν. ϑεὰ 
Ὁ]πἃ αυοαιιθ 6δὲ ἀθ ΄συο ἀυ» 
διο, Οὐρρθ ρῬγδθδβϑηδ πϑν 
ϑεσθϑαι διῖνθ οιιπὶ 1114 δβεονέ- 
ΓΔΠΩ͂Ι ξογπιια δῖνθ δίῃ θᾶ, 
Ῥοδὲ ὁμόλογεϊῖν, γγοπιΐέξεπάϊ 
βιρηϊποδίίοηθ, βυβρθοζι ταν 
ἂὲ αυϊάθπι Θβῖ, νογδίναιιθ Ρ]8- 
ἰοῃἱδ τηδηιπι ἔμ1586 Ρυΐο, ὅ- 
ολογήσας ἢ μὴν πείσεσθαι. 
τ γκρμα ΜΙ «Ὦ, ΝΡ 
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ἐπιεταττόντων ποιεῖν ἃ ἄν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέντων " ὃυ-. 
ἔν ϑάτερα,. ἢ πείθειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα 
ποιεῖ δ. ταύταις δή φαμὲν καὶ σὲ, ὦ Σώκχρατες, ταῖς αἱ- 14 
τίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς" καὶ οὐχ ἥκχιξα 
᾿4ϑηναίων σὲ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιξα. εἰ οὖν ἐγὼ εἴποιμι, Διὰ 
τί δή; ἴσως ἄν μου δικαίως καϑάπτοιντο, λέγοντες ὅτι ἂν 
τοῖς μάλιςα ᾿Αϑηναίων ἐγὼ αὐτοῖς ὡμολογηκὼ; τυγχάνω 
ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἄν, ὅτι Ὦ Σώκρατες, με- Ἐ. 

, γάλα ἡμῖν τούτων τεκμήρια ἔξιν, ὅτι σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσκο- 
μὲν καὶ ἡ πόλις" οὐ γὰρ ἄν ποτὲ τῶν ἄλλων ᾿,«ϑηναίων 
ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι διαφε- 
ρόντως ἤρεσκε" καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεωρίαν πώποτε ἐκ τῆς πό- 
λεως ἔξῆλθες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς ᾿Ισϑμὸν, οὔτε ἄλλοσε οὐδα-- 
μόσε, εἶ μή ποι ςρατευσόμενος, οὔτε ἄλλην ἐποιήσω ἀποδη- 
μίαν πώποτε, ὥσπερ οἵ ἄλλοι ἄνθρωποι '. οὐδ᾽ ἐπιϑυμία ο. 

ἃ ΟΚ, δὰ ΑἸο. 1. 5. οχῖν. 

δ Ἐϊοῖηι8 νογῖ: δὲ λογώπι 
πομέγιεσε (ας; ἰδ ταἱ 1661856 
γἱάδδιιν ποιεῖς. ϑα χϑοῖϑ 16- 
ων ποιεῖ, Θδῖχιιθ 1τι 18 νϑῖ- 
8 ἰϊθγϑῖϊο δου, Ο 18 6}}}5Π10- 
ἅ, χυά]θηι ἰοἰῖρι Ἡθιηἀοτῆυβ 
δὲ Τποδοῖ. 73. Μιὰ, 8111110 
ἐχϑαρίιπι ᾿ηἶγα Α]ΟῚΡ. 1], 1. ο. 
(ἐὔξασϑαι --- κατηρᾶτο.) 

41 Μουδηῖ δυ)ι8 1οοἱ Αἰ6- 
ΔΘ 5, 15. Ὁ. 216., οἱ Ρ]αἴῖο- 
Ὡθπιὶ σορυθβϑηάϊι, χυοά ἀϊοδὲ 
'ίο, ϑοοζδῖθιι Ὡνησιιδηι. Ρ6- 
ἴὍΡ10 ρχοζθοϊυμι, Ῥγδθίθσαιδπι 
οὑπὶ 86 σορίι]ϊδδοῖ δὰ [151}- 
πυπ: οἱ ἰΔπλθ 'π Αροϊοριᾶ 
41,01 ϑγιίηροβ. 835. ἰγδάδῖ, θιὰτι 

τάλας ἐς μας εὶς : ε καὶ ἐπὶ Δηλίῳ. ν. 
; ἔα 2, .22. 5. 2) ΕΣ Αἰδο.- 

ΠΔΟῚ δος βδιηῖϊ: Ἔν δὲ τῷ 
τωνι ὃ τῇ μνημοσύνῃ φίλος 

πλάνον οὐδὲ ἀοιίσασϑ αὶ ποτε, 
εἐἰποδημίαν τὸν. Σωχράτην ἔξω 
τῆς εἰς ᾿Ισϑμὸν πορείας εἴρηκεν. 
Αιοδβδυθοῦιυβ οὐδοῖνδῖ, Διο- 
πδοιτι δι ΠΟ ΠΔΌϊ1886 1 
ὀχθιρῖο Οὐοῦῖβ δυο νϑσρᾶ 
εἰ μή ποι ςρατ,, ἀιὶ 6 οθγῖθ 
ἴω Ἐχοοτρὶϊδ διϊ6, αὐ δὶ, ρχδθ- 

Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν. 

ΤΟΥ 8188ὁ6. ΔΑΙΐὰ δυ)υδειοὰϊξ 
Οτδιπδίοογπι νϑέθσιπλ ἢ6- 
ξΠἜθπῆλθ ὀχθῦϊα δαρθηξ 
ἰοΒΙ δο 8 8 Χοη, ΑἸὩδΡ. 

Ρ' 801. τιῖ., Ὑ᾽6856] 0. δᾶ 
Ἰοά. δ1.. Ρ. 527. Το. 4. 

Οϑδηοσ. δὰ Τιιοῖδῃ. Ρ. 866. 
Το. 2, Οεδίθευμι αυδηχυδηλ 
ῬΙαῖο Ῥμδϑάσγιπι χυοαιθ ἴῃ 
οορηομλῖηθ ἀϊαοβο Ὁ. 230. ἅ.. 
δῖα Ιοσυδηΐθαι οὐπὶ ϑοογαῖθ 
ξαοῖϊ, οὕτως ἐκ τοῦ ἄςεος οὔτ᾽ εἷς 
τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ 
ἔξω τείχους ἔμοιγε δοκεῖς τὸ 
παράπαν ἐξιέναι [νιἅ. οἱ ΝΙο- 
Ὧο. 13.7: ἴδιιθ 1 θεῖ 2, 
23, διιοῖϊουθιιδ 4}118 4118 οὔτ 
ἄο δοοϊαδῖθ σϑξοσι: Ἴων δὲ ὃ 
Χῖος καὶ νέον ὄντα εἰς Σάμον 
σὺν ᾿Αρχελάῳ ἀποδημῆσαι" καὶ 
πυϑῶδε ἐλθεῖν ᾿Δριςοτέλης φη- 
σίν. ΕΙΘΟΗΕΗ. Διο ῖᾶὶ 1 
ἹΜαλοθαοηΐϊδαι δι :ωνιῖδ δ 
δΙϊοσυαιθ 1 ἄθπι Ῥγποῖραπι 
τουαϊδϑᾶ ᾿ρϑπι ὩΘΡΊ]ΘΧΙ880 Γα-. 
ὁγηὶ ϑϑηθοδ. [1}0δθγίϊι15,9 1.1. 

Βδηῖΐιϑ. ἃ1:. ΕΟΛΘΊΤΕΑ. 
Μέγα ὅτε μὴ ἅπαξ εἰς ̓Ισϑμόν 
ἀοβυηΐῖ ἢ ῥγδϑδίδηξ θυ οοὐά. 
ΟἸδεὶς. Ἄϑῃ, Π. Νιμά. 2. Τυθ. 
Ῥδιῖβ. Ὁ 8, Ηιιεῖ., πιδὶ φιοά. 
ἴῃ ΟἸ εὶς. τπδυριηὶ Διὰ διιηΐ. 
Νοῖδθι]θ οἰϊδαι ϑϑῖ, μος 850- 

οὐδῷ 



. Ὺ, 

.Ῥγδϑδθηδ τιν, 

102 ΚΡΙΤΙ Ν. 

σε ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ ἄλλων νόμων ἔλαβεν εἰδέναι ", ἀλλὰ 
ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν, καὶ ἡ ἡμετέρα. πόμς" οὕτω σφόδρα 
ἡμᾶς ἡροῦ, καὶ ὡμολύγεις καϑ᾿ ἡμᾶς πολιτεύσεσθαι ὅ, τά 

ογαῖϊα ἴὰ [οἰπιπι ἴοσ ἃ ὨΣ- 
οβθηθ 1.8. 2, 23. Ὡοῃ 9 ῬΪδῖο-. 
ὨΪ6 ἢοο Ιοοο 604 6 Ἑδνουϊηξ 
ΟουλθηΐδιΣ8 πλϑηλοσδεῖ. 

ε 8. αὐτούς, δὰ οορῃοδοασι- 
ἐἷδλβ θ48. Ἰπβηϊῖνιι8 ΟΧ βΘΏΘΣΘ 
ϑοσγυαι ἀ6 φυΐδιι νὰ. Οταπιηι. 
8. 110 (427)» 2. 

3 Τοῦ ἐηΐγα ῥδενυσι δρᾶ- 
ὕππι διορβδηυ ἀθὰϊ πολιτού.- 
σεσϑαι, αυοὰ Βοκῖκον. διιςῖο- 
χιιδῖο ᾿ρσογιπι δοσιπλ 16. 1 

Νοβ Ῥεὶ- 
πιὸ οὲ τοῖο ἰοοος υὖὸὲ ἰπδηϊ- 
ἔἶνι8 φϑηάοι ἃ νοῦρο ὅὁμολο- 
γεῖν, ξαϊυτιπι δογνανῖιδ, 86- 
οὐπάο διΐῖθηι, υδὲ ἃ ξυντέθεῦσ- 
θαι, Ῥτϑεβθιδ δάορίανλῃιι. 
Νοῶ 4υο Ῥγδθϑθῃβ ἷἰπ 11118 
αυοσχιθ Ἰἰοουπι Πᾶῦθγθ ῬΟ986 
Ῥιδοῖσδοϊθ πϑρϑηλιθ; 86 ΄ιο- 
Ὠΐδηι 1. ΓΘ ὩΟΏ δα θαυδαιθ 
οὐδ. γαϊϊοηθαν δ᾽ιαυδηι 86- 
4: Ὡθοθθ8θ Θεῖ. ἑυλίτιπι 
Βιδυὰ σδιθηῖοῦ αιυϊάθηι ἃ νἱ- 
κἷδ ἀοοῦβ δηῃοίϊδίιπι δϑῖ, 18 
δοη 6 η1186 »γ'ογιζείσπαϊς 406- 
γαπαϊ, ἐαρεειξαπιαϊΐ ἐτιδιηϊιῖνιιπι 
δοσίβεξ χυοαυθ δὲ Ῥυϑθβθηῖῖβ 
Ἰοοο ἔωϊτυτὶ δάπῖθογι: δοα ἴῃ 
ΘΧΘπρΡ] 86 ΠΟ 8818 ᾿ηϊθγάμπι 
ἀἰριχοσιιηξ 1:άθαι αυδθ ἀΐ- 
διϊηριθη δ ἰδπιθη θεδηῖ, Ουρ- 
6 δϑοθγηθηδδ ἱποργίης ϑηξ 

1ΠΔ νοῦρὰ αυϊδυθ ποῖϊο 'ρ8ᾶ 
ῬΙοπΙ  ΘηαΣ, δρογδπάϊξ, ΘΧΡΘ- 
οἴδιϊ :ηδϑῖ, υἱ ἢ. }]. συντί- 
θισϑαι, υἱ ἐλπίζειν, ἐλπὶς ἐςι, 
ιἱ προσδοκῇν, ἐπίδοξον εἶναι οἱ 
βἷπι, Ηδες Θῃἷπιὶ οὐμηΐᾶ ᾿πῇ- 
τἰτνυπΣ ΣΌΤΟΥΣ ὩΟῺ σϑϑρυυηξ 
υϊάθηλ. πιο ογθδεῖι8 ἔοτ- 
4886 ἈδοἸϑοιὩϊ: δ6 σιοῦἶδπηι 
διἃ πδίιτα δ Γ88 ΤΟΥ 881} 
τ68 βρθοϊδηϊ, 8128 ρθγδρίοιυΣ- 
18:16 ἀδπίῶο Σ:δηϊνι5 οἰΐδηι 
Ῥγχαξιεπέϊ οὐπὶ 168 αιιγδίιγα 
εἰρηϊβοδηάδ ϑδὲ, δυὲ ασογίεϊ, 

οὕπι 7168 οἱΐο ΔΌδοΪνθη δ, ζιΐ 
λάθη νοσρὲθ δι] πρίειν, 
14, Ἠοϊηά. δὰ Ῥιμδϑέο, 32. 

Σιοδοοῖς, δά Ῥπεγπ. ". 433. 
Οοηίεδ δὲ νογῦᾶ ο]ιδηιοῦξ (π18- 
114 δυπὶ οἴνσϑαι, φάναι, ὅμολο- 
γεῖν Ἰοοο 1]Π]ογαπι ὑδυγρδηξιξ, 
Ταῖϊο Ῥοβοῖϊξ ρσζορυῖθ πὲ 86» 
δι.8 ἀχρεοϊδηί, Βροσγδῃάϊ, ὑεο- 
τοὶ 041 αααϊδο βμέμγο (46. 
οἰακθις : μάτι 6. 8. ὁμολογεἥς 

ὡς εἶναι, εἷς παραγο- 
γέσθαι ἴοη ρον αἰνὰ ὁδηληῖ 

9: νοχδο ΖΓ ΣΏΣΙΣ 

βιοῖι1η60 ρυδο Θδῖ, πὲ 60» 
βποβδοᾶβ ὁχ ϑιθρῆδηξ Τδο8., 
δϑίυγΖ, ἴζ6χ. ΧΟΏΟΡΗ. οἷο, Νο- 
4υ9 ἴδλθ ἢδθο0 ΣΟβΏ]Δ δέδια 
Ῥοϊοδῖ : 88ᾶὲ τ} ἃ Θηῖπι διπὶ 
ΘΧΘΡΙα ποτὶ σα γϑε- 
Βοτγιπι οὑπὶ δογίδιο νθ] Ὀ.δθ- 
8001} ]ο0600 διπυτί δἰγισίοζιπε 
ν. Ἠοϊτπὰ. δὰ Ῥιοίδρ. 19. 1,ο- 
θεοῖς, δὰ ΡΏγγη. 749, ἐ6. Οὐδ]: 
ἨΡΣ ῥυτὰ ΤΟ] δοῖδ θχιμἴς 66:- 
τι: ξοτγίδδοθ αἱ βῃ οΒΟΘΏΒΙΣ Θ8, 
ἧπῃ αυΐθυδ Ρ6 Γ᾽ ὩσχιπΣ ΨΟΣΡο- 
σις ξυϊυτιηι 884116 ἀθοϊδεδῖις 
οοπξ. νυ τη πέτα "ὦ ΑἸοεἷδ. 
. ἡ, 6.}», ἃΡ 118 ἐπ φυΐδυϑ ῬἈ6Ε 

δ᾽ χυδηὶ υδ118 ἘΣ ἀπεῖναι 
ἰϑιροῦδ οι 5818 ἀϊοιϊηριπιη.» 
ἴυτ, οἵ δ ἐϊ8 ἀθηΐασιιθ 7089 
το ἄοθαᾶ δυηῖ, Ἰρτδεῖο ἐπ 
υπῖιδ Ἰογαθ οἱ ογοπεῖδ 48- 
οἱἷὸ ᾿δθϑηῖθ, [ηϊογῖαι δοη- 
τὰ σοῃδϑηδιηι σούτοιαι Ὡ2}ἢ 
πιυϊδηάμπι 68ῖ, ἴΐδαι!θ τϑοῖθ 
Ἠοϊηά. ἴπ Ἐυιπγά. Ρ. 278. 6. 
ἐφάτην ἐπιδείξασθαι δϑῃχδι Ῥτο» 
το θη. συοὰ μη δὲϊδηβ 
οἴπθεὲ Βοκίκοσῖ οοσὰ. Ὀγδθ- 
Ῥοηῖ, οοηῖγᾶ δίορηδηξ οχὶ 
8Π| 8682 6 πηι Δ 110} 081 τσϑαι 
ταἰτι18 65ῖ; οἱ ποῦ πιούο (43. 
ς.) ὁμολογήσας --- πείθεσθαι ἔτι» 
ἰδοῖυπι γϑ]  αυπδ. αυδηενῖθ 
Ῥδυοΐθ τοῖτο νϑέβεδιυδ᾽ ᾿οβδίυσ 

ὧμο- 



ΚΡΙ717 0 Ν. 103 

τε ἄλλα καὶ παῖδας ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι 
τῆς πόλεως. ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τι- ἁ. 
μήσασθαι 5". εἰ ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως 
ἐπιχειρεῖς, τότε ἐχούσης ποιῆσαι" σὺ δὲ τότε μὲν ἐχαλλωπί- 
ἴου, ὡς οὐκ ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεϑγάγναι σε, ἀλλ᾽ ἡροῦ, ὡς ᾿ 
ἔφησϑα, πρὸ τῆς φυγῆς ϑάνατον' νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς 
λόγους αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐγτρέπει, ἐπιχειρῶν 
διαφϑεῖραι, πράττεις τε ἅπερ ἂν δοῦλος φαυλότατος " πρά- 
ξειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὼς ξυνϑήκας τε καὶ 
τὰς ὁμολογίας, καϑ᾽ ἃς ἡμῖν ξυνέϑου πολιτεύεσθαι. πρῶ- 9. 
τον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπόχριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν, 
φάσκοντός σε ὡμολογηκέναι πολιτεύσεσθαι καϑ᾿ ἡμᾶς ἔργῳ, 
ἀλλ᾽ οὐ λόγῳ" ἢ οὐκ ἀληϑῆ; τί φῶμεν πρὸς ταῦτα, 
Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; ΚΡ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρα- 
τες. ΣΏ. "Αλλο τι οὖν ἄν φαῖεν ὁ ἢ ξυνθήκας τὰς πρὸς Ε. 
ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις ; οὐχ ὑπ᾽ ἀνάγκης 
ὁμολογήσας, οὐδὲ ἀπατηϑεὶς, οὐδὲ ἐν ὀλέγῳ χρόνῳ ἀγαγκα- 
σϑεὶς βουλεύσασθαι" ἀλλ᾽ ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα, ἂν οἷς 
ἔξην 7 σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ " ἠρέσχομεν ἡμεῖς, μηδὲ δίκαιαι 

ὡμολογηκέναι «- ποιήσειν. ο- 
συ; ποὺ ἀθ 7Ζ0ο πυηο Οοτπὲ 

εἰ 119 ΡΙδι, Αροϊ. ϑοογ. Ὁ. 

πιδχῖτιθ δρίπιυδ ἴοοο ἃ οοὐά, 
ἀοδιτευ! ποῖ δ021.8. ΙΝδηλι 

. Ῥοδὲ νοζῦυπι αυϊάσδηι ξυγέϑου 
ΓΔΘΒΘΏΒ 6δὲ ἴῃ οπιπῖδυδ Βοῖς- 
χὲὰ -εοὐάᾷ. οἔ ὴ ΟἸδεῖς.: υἱ 

ἔστο ἀλεπ ἄδηι ΕἸΒΟ ΒΟΥ, αἱ ἴὸσ 
᾿ διυχιη ροδυϊ!, ἀθ οοἄ. Τυβ. 

αἰ]οτιῆο. 898 ζπ νϑεέρο μο- 
λογεῖν υἱεορΐίᾳιιο ξυϊυτιπι Θηο- 
Ἰδίπισι οδὶ ΟΣ ρᾶστὶθ οοάϊουπι, 
οὲ φεΐοσϊ αιϊάθπι 1000 6Χ τρᾶ- 
δτιΔΘ δυοϊουιδιδ 1110 ΟἸδεϊῖ- 
ΔΠΟ, Ῥοδίοσϊουὶ ὃχ 110 αιυϊ- 
ἄδε, οἱ χυ οἱ δϑιυωϊ σοηϑοηλ 
ἔθετο, οπ, δθα 9 δορΐίθιῃ 8118, 
Αἀά, δὰ ΑἸο. 1. 4, ἅ. 

4 Τιμῷν ουπι ἀδῖϊνο ρογβο- 
χιᾶθ οὲ ρϑηξί. Ῥοθῇδθ νϑγβδι 
οδὲ ρεορυΐπι ἀθ ἐἱεὶς αφεείπια- 
εἑοτιό, οὐτὰ Ῥοθηᾶ ἀδβηϊων ἴῺ 
τοι, Ἐΐης τιμήσασϑαι να]εὶῖ 
δ᾽ ἴρουπι Ῥοθηδπι, δίδίμθγθ. 
Οουῖ. Ἰμάϊοεθπ; Οτδοοῖῖ. Ὠ6- 
τοδί. οἱ ἀθ ᾿ιᾶὰς ἴρ5ᾶ ϑοογᾶ- 

Ῥ, Ρ. 37. Ὁ. 1 Ἰοορδὲ δὺ- 
ἴοπι ῬῸΣ ἰθρ685 ΑἸΠΘηξθηδίμτλ 
ΣΘΟ 3 61 0118 οΔΡΣΙΔΙΡιι8 Ρ]6- 
εἴδη. δηίθαυδη ἢ) οὐδῖο- 
ἄἀϊαπι πε οσοίυγ, ἡμάϊοῖο 86 
δ. γα ποθ δίαυθ οσϑο 86- 
80 τοι ]Πλγθ νοϊυηίδιτιο. ὙΥλά, 
ΒΌΡΥ. 5. ποὶ, 4. 

5 Αγῇουϊυπι ὅ δηῖθ φαυλ. 
Οὐδ οὶ ΟΙδνῖς. Τυδ. οδῖ, 

6 Ῥανιίουϊαπι ὧν, 486 1 
οὐληῖθυ οοὐξολθιι8 θεῖ, δηὲ- 
αυΐοτοϑθ θάϊίογθα πϑρίοχθγδηξ, 
λυηβθ φαῖεν ἄν, τι οὖν 
ἢ --- 

1 Ψψυϊρ. ἦν. 594 ἐξὴν οπιϑε 
Ῥίδοιῖοε οἱ]. Ἰίδαυθ υοὰ 
ΟἹτπι ἱπιθγργοιδηιθηΐπι ταὶ 
νίδυιπι οσδῖ ὩμΠῸ οὐ ΒΘ, ἴθ» 
Ῥοδβιι. 

8 Βοηξ φιυϊάθηι οοὐξϊοθ5 δπξ 
εἴπερ δὴ μὴ: δοἃ ΟἸδικ. οἱ ἃ 
ρῬγπᾶ πθᾶπι ἡ ὕει. ΣΧ νυ ]ρᾶ- 
δι ἢεπρδηῖ. 

9 τῦιγῖυε- 



404. ΚΡΙΤ Ν. 
. ἐφαίνοντό σοι αἷ. ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε «Δαχεδαίμονα 

προηῃροῦ, οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάξοτε 5 φὴς εὐνομεῖσθαι, 

οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων, οὐδὲ τῶν". 5 

᾿ βαρβαρικῶν 19: «ἀλλ᾽ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ 
χωλοί τε καὶ τυφλοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι. οὕτω σοι 
διαφερόντως τῶν ἄλλων ᾿ΑΑϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ 
ἡμεῖς οἱ νόμοι δηλονότι .". τίνι γὰρ ἄν πόλις ἀρέσκοι ἄγευ 

,. 9 Ὁιυυδαιθ ον ῖδῖδ 1Π|511- 
τιἴἷὰ ἸΔυάδὶ ϑοογαῖθβ 1 1100. 
ἂθ Ἀδρ. 8. ν. δάλ. ο. οὲ 1ῃ 
Ῥτοίαρ. Ῥ. 310. ο. Αἀάθ ἀθ 
ΤΙ οοάδοπλοῃἹ δ αἱοῖα ἴῃ ΑἹ- 
οΕἰΡ. 1. 36. 

10 δῖ. ὕγο νυ]ρ. α ἄρω», 

᾿ΟἸ σεῖς. ΤΩΡ. γιὰ Κ20 Ἔα 
5, νοὶ, 6 σιάρθυβ Μιμά. 2. 
οἴϊαπι ᾿βλληνικῶν: ξοτῖδβ86 ποὺ 
4ι αι ἢϊο αυϊάδηιχ νϑυι8. 
πὶ Ο]1πΔ αυδῖον ϊο 1695608-» 

τὰς οὔτε. ϑδϑὰ σχϑοῖθ 1ὴᾶθ ἃ 
Ἐϊοομετο υἱϊο ἰοοο πππς 
οαπυς οὐδέ, ιυοηίαπι ἢος 
ὨΟῺ χϑξοειυν δὰ ργοχίμαιπι οὔ- 
τε, 8604. σομργοοη αι ἃ 
ἰδῖο ἀὴᾶ οὐπὶ 11|οὁ οὐδεμίαν. 
Αἴ λΐηϊι5 θθὴ6 νοΙΪἤυβ οἰΐδηι 
Ῥείπιο ἴοοσο 6 Ῥδγίβϑ: 18 8]1- 
«μοὶ τεβουῖρϑβιὲ οὐδέ. Ἦος Θηΐπ 
815 ἰπ ἔγοηϊθ οο]]οσδῖππι νᾶ- 
Ἰεγθὶ πιὸ φωαίδιγι: ροβὶῖ ΒδΔΏς 
διιΐθπὶ ποΡδΟΘ πὶ 8118, αυδθ 
ΒΟΉ: ΠΟ διιβοῖ, δθἀ τὰ- 
ὨΜ1} (οὔτε ἀλλαι), Ἰοσιπλ θα 
Βαθοῖ, 

11 δέορ μΔηιϊι8 9] οβδδῖου!β 685- 
86 Ῥιιϊραὶ οὗ νόμοι δηλονότι. 
Ἐπ νόῦγοὸ μαρϑῖ ἤπδδο ορϊηϊο, 

Ο 56 0; ΠηΘὐοοΥου 601- 
τιθηάοι. ΕἸΒοθθσυϑ νθγῸ 68 
ΒΙδιοὴϊ νἱπάϊοδγθ δϑιμάθι; οἱ 
οὐπλ ἃ1188 δέξογι σδιίϊοη θδο ἴπΠλ 
Ἴδης οἴϊδααι δἤβοδοὶδδι πηᾶμδ, 
8.014 118 δὶ Ὡμ]]δῆὶ ἔδγθ νἱηὶ 
ΒάΡοτΘ 80 δϑαυπιπῖις, τένε 
γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ νό- 
ὧν; Ουϊὰ νέγὸ δῖ πᾶθο νϑὺ- 

δα υὴἃ οὐπὶ 11}186 Θχρυηροηάδ 
ἡυάϊοθπειβ ἡ Αἀάϊῖυῦ αυϊάθηι 
ἔογθ οὗ νόμοι ρμοβὲ ἡμεῖς, υἱ 

Ῥᾶρ. (ϑ810ρΡ}..) 50. ἃ, 514. ἀ. 
δή. ἃ, 80 :άθπι βδᾶθρθῃυσαθσο 
ομξτας, οἱ αυϊάθπλ οδάθαι, 
86 1 δος Ιοσο θ5ῖ, δθηΐϊθῃ- 

τὰ ρ. δ1. ἃ, 52.». ΒΠΕῦΘΡ. 
Οὐδ ρ] οϑβθιλδῖϊδ δ βΌ 010 3Π.- 
ἀθ πὶ δοῖ, χιιοά νϑγρᾶ, οὗ 
νόμοι δηλονότε δὰ Θχρ!]Ἰοαπάυπι 
Ἰὰ ἡμεῖς Δα)θΘεῖδ Ρυϊατοηΐαγ, 
ὯΔΘ. 886 δ'νθ ἃ} μ518 [661- 

Ὀι5 ἸΙοχυιθπήρυδ. δά ἀϊῖδ, δῖνθ 
ἃ δοογδῖθ Σηϊθυγθοῖδ, 0110 
τοῦο ἔδθγθηδα θϑβθηῖ, Αἴσχυξ 
δ᾽ ἡδίιγαπι Ἰοουϊ 018 δηλονό- 

ες τί, ΄αυδπὶ δρια ΔΗ ΦΏΣΟΙΘ8 56 - 
ναὶ υρίαιθ, σομ δ᾽ ἀθγδβδθηῖ ΥἹΥΣ 
ἀοοῖ!, πϑαληθαι Ζιιριδδοῖ ᾶθο 
νογρᾶ 114 οσοῃϑδΙογδηᾶδ 6580, 
δ6 δὶ δοΙϊρίιιλ 6586 

οὕτω σοι διαφερόντως --- ἤρε- 
σκεν ἥ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οὗ 
νόμοι δῆλον ὅτι" 

Ἀ, 6. δῆλον, ὅτι καὶ ἡμεῖς οἑ 
γόμοι ἡρέσκομέν σοι. (αὶ δῖς 
ἀϑπιιπι ἀρ ἰ5851610 εἰ) 1 οἵας 2]- 
μὰ τῖνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι 
ἄνευ νόμων; --- ϑῖς Ὡοβίος ἔπ 
ΕἘυϊῃγά. 13. Οὐδὲ ἐπ αὐλο- 
ποιικῆς γε δηλονότι ἐὐμεϑὰ Ἀ. 
Θ. Δῆλον δὲ, ὅτε οὐδὲ --- δεόμε-- 
ϑα. Ετ ἴῃ ϑγαρ. Ρ. 195. ἃ. 
μέγα δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ αὖ- 
τὸς παρέχεται φεύγων φυγῇ τὸ 
γῆρας, ταχὺ ὃν δηλονότε ἢ. 6. 
ταχὺ ὃν, δῆλον ὅτι, ν6} ῬὈτγο]:- 
χίις: δῆλον γὰρ, ὅτι ταχὺ ὃν 
τὸ γῆρας φεύγει" αυϊθυδ νϑὲ- 
186) ῬΙΔΏΘ τἰἨὭ 1 ποβῖγο Ϊοοο, 
Ταῖϊο δ᾽διϊτι δ᾽] λοΙαΣ ον 118 
46 δεπθοῖμιθ διαϊυδῖιτ: ϑ8ἅ1- 
τὸν γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προσ-- 
ἐρχεῖαι. ΔΑ΄ἀθ ἀδοηίθδ,, ἀΐδρυ. 
ἰδ ἴθ ἐμ ϊο6 ἐμ δηλονότι. 

8- 
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νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις 15; ἐὰν 
ἡμῖν γε πείθῃ, ὦ Σώκρατες" καὶ οὐ καταγέλαςός γε ἔσει 18 
ἐκ τῆς πόλεως ἐξελϑών. σκόπει γὰρ δὴ, ταῦτα παραβὰς, 15 
καὶ ἔξαμαρτών . τι τούτων, τί ἀγαθὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ 
τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί 
γέ σου᾽ οἱ ἐπιτήδειοι 5 καὶ αὐτοὶ φεύγειν, καὶ ςερηϑῆναι 
τῆς πόλεως, ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον. αὐ- Ὁ. 
τὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πέλεων ἔχ- 
ϑης, ἢ Θήβαζε ἢ Μέγαράδε" εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι" 
πολέμιος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ " καὶ ὅσοι- 
πὲρ κήδονται τῶν αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε, δια- 
φϑορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων" καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικα-- 
ξαῖς τὴν δόξαν, ὥςε δοχεῖν ὀρθῶς τὴν δίκην δικάσαι. ὅςις 
γὰρ νόμων διαφϑορεύς ἔξι, σφόδρα που δόξειεν ἄν γέων γε 
καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφϑορεὺς εἶναι. πότερον οὖν ε. 
φεύξει τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς κο- 
σμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦνγτε ἦρα ἀξιόν σοι ζῆν ἔξαι; 
ἢ πλησιάσεις τούτοις, καὶ ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος ; τί- 
γας λόγους, ὦ Σώκρατες; ἢ οὕσπερ ἡ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρε- 

105 

Μοεῖο Ἰρῖτυν Ηθυδβάλι8 σθρτθ- ΟἸ]δυϊκίδηυπ πῖο ΑὩρο]ϊουδ χαο- 
Βϑηδυδ ἃν Ηϑιπάοτῆο (δα Εἰι- 
1πγά. 1. 1.}; αιιΐ Ἰοοιπι ἢο- 
δἴσιιπι, “πο 1) δ0 6618 6718 
τα θοπι ΟΟΙΠ 1 Ο Δ 18 νἱάθο, 
ἀπάυπι 1110 ιθπὶ Ῥσγοροϑβυϊ- 
118 τηοῦο δΔοοθρῖϊ. 

14 ΤΊΡΥΙ ΟΠλΏΘ68 αὶ εἰς τοῖς 
ὧμο νοις, ἐὰν μέρες τοῖς 
διΐοιι, ΕἾΘ. ὙΘΙΒΙΟΙ ΘΠ 5Θ0611- 
ἴι89 1ΠΒΘΙΏΪ ἐμμενεῖς δὲ δΔηϊθΘ 
ἐάν. ϑεὰ ΘΟΒ]ΘΙΘγπιδοῆθι 16- 
Τλ11155118 6] Ὠ}}}ἃ Ῥοῖτιι8 πιὰ- 
ἸΔΌΟΩΘ δηιϊ χιυΐογαπι δοχὶρῖι- 
τῶπι ἡυν1ῖ, οἰ} .8 ΣΑΙ ΟΏ 6. 7811 
ΟἹ πὶ 5ΘΟ. ΠΣ δι171118 δΔηϊΘΑΙΔΠΙ 
δογθλ8 1) ΟἸΑ τς. σΟΥγθοίιη 
4880 ἐ εἰς ἃ δὴ δθομἢ- 
εἶα. Νιπσιπι δηῖθ 1118 ἐάν 
78 “τὸ αυϊθυβ 5101 1ρ586 ζχθ- 
δροηάθηϊ 166685. πιδηΐθ χΘΡ6- 
ἔϑηδυτι ΟΣ 1ρ88 ᾿ῃἰθσγορδῖιο- 
6, ἀλλ᾽ ἐμμεγεῖς. 

43 Ἐργμχδῆν ἴῃ ξὸ Ὀσδϑῖθε 

4ὺ9 οοἄοχ ἀδβδῖ, 

1 Οοαά. οραι!; ἐξαμαρτά- 
γῶν». ! 

4 γιὰ. ΙηΔ. Τιαῖ, ἴῃ ν. Οα- 
τιζείρωςν. 

8 ΘΟ ΔΙ ΟἿἸπὶ τ᾿π0 16- 
ζῦ9 2 ἢ ὩοΥΘ, καὶ ἀναισχυντήσεις͵ διαλε-. 

γόμενός τινας λόγους» ὦ Σ.» ἢ 
οὕσπερ ἐνθάδε ---; αυοα οὐπιὶ 
1η1611Π1ρὶ οοπιοάθ ΠΟῺ ῬΡοδ- 
δεῖ) φγδοίδεθραπι οἹπι θδπι 
Ἰοοοηοπι αὐυᾶπι δὲ Ευδθθῖυδ 
(Ῥγδθρ. Επ. 13,9. Ρ. 658.) 6 
Ὡμὴο Ρ]αϊοηΐδ οἴϊαπι σΟὐ 068 
δΙίχυοι ργδορϑηῖ. 864 σϑρϑχ- 
ἴδ δ᾽ πιι}}, αιιᾶπι ν6] δοιι8 1116 
νοσδίνιι οὐ Σώκρατες Ἰηάϊοα- 
ΣΘ ὨΟΡ185 ἀθρορδῖ, 1ῃ ΟΡΈΣ 
Βοάΐϊθ οοὐτοῖθυβ δουϊρίυγα τί- 
γας, Ἰυγτθ δῆς Β6, 1ῷ οταϊ- 
Ὧθπι γϑοδριῖ, ἀθαιιθ νϑῦὰ ΡΪδἃ- 
τοὴῖρ τπᾶῆὰ 1] δΣρ]υς 

ορῖ- 
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τὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείξου ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὰ 
γόμιμα καὶ οἵ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον ἄν φανεῖσθαι " 

ἀι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; οἴεσθαί γε χρη. ἀλλ᾽ ἐκ μὲν 
τούτων τῶν τόπων δ ἀπαρεῖς, ἥξεις δὲ εἷς Θετταλίαν παρὰ 
τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος 5. ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείξη ἀταξία 
καὶ ἀκολασία Ἴ. καὶ ἴσως ἄν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γε- 
λοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σμευήν τέ τιγα δ΄ 
περιθέμενος, ἢ διφϑέραν λαβὼν, ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώθασιν 
ἐνσκευάζεσθαι οἱ ἀποδιδράσκοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ 

6. μεταλλάξας. ὅτι δὲ γέρων ἀνὴρ, σμικροῦ χρόνου ᾿τῷ βίῳ 
λοιποῦ ὄντος ὡς τὸ εἰκὸς, ἐτόλμησας οὕτω γλέσχρως ἐπιϑυ- 
μεῖν ζῆν γόμους τοὺς μεγίξους παραβὰς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; 
ἴσως, ἄν μήτινα λυπῆς" εἰ δὲ μὴ 5, ἀκούσει, ὦ Σώκρατες, 

Εἰπολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος 15 δὴ βιώσει πώ»- 
τας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων. τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν 
Θετταλίᾳ 1}, ὥσπερ ἐπὶ δεῖπγον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θετία- 

ορίπον ουΐσυᾶπι ἀπε διϊο 68- 
86 Ῥοΐοεῖ. δ6α διιροῖαν νῖδ ἴ:.- 
Λογγορδιοηῖδ ἀἸ 5 ΠΟΊΊΟΠ6 Ροδὲ 
νογριπι διαλέγεσθαι ῬοΒΙίδ, 
οἾΝοη δου θθδο 68 σοπδιθίο ἴω 
τποτθ αἰ θθογθτθ 2 ἰδ) 8Π| δ6Σ- 
ὩιΟΠ68 --- 7" 

4 Ῥαγιουΐδπ; ὧν αυᾶπι οο- 
οοθ9ῳ πο αυξάθηι Οἰδεῖςϊ8- 
πιι89 864] ρτδθδίδη 1581πι: 811] 
γεοη, ΠΣ, ΤυΡ. ΗἩμΐοῖ. σοι. 
Βοηΐ, ποῦ [ιδοβιϊδηιῖϊθβ 08 
αυοαὺθ πῶσ ᾿ῃδΟΥ ΣΠ18. 
ΝΝαπι οἱϊᾶπὶ ΕἙυΐιγο, «υοί!θδβ 
οογιπἀο ἀδγορᾶπάδ ϑϑῖ, δδάϊ 
δὴς ρᾶκίϊουϊαπι δ8118 μοάϊθ 
Ὡοίΐμπι δῖ, Υἱιά, Ηεϊηά. δά 
Ῥῃδθάο. 13, Ἐοἑδῖβ. 1η Οομ), 
ταδηῖ. ὧθ Ῥαγίῖο. ἄν (ροεῖ Ατὶ- 
δῖοριι. ΝῈΡ.) Ρ. 100. Ουϊ 18- 
πη 6ῃ, οὑπὶ ρυ1δὶ Πάιχιοΐδπι ρΓᾶΘ- 
ἀϊοθηῖα πᾶ γδιίίου δ οχρτεῖ- 
το, Θημϊάθπι Ὡομ δοοθαο. 
Ἧος δηϊαι ϊ ογδίϊοοθ ἢριιγα- 
ἴδ. ΠΟ ἢ Ραδχιουΐδθ. αυδθ 
δουξ βθεπλ. τροΐ, 60 ἴρ80 αιοά 
ΚΟΥΘΤΆ ΠΟΠΏΪΔῚ ΨΘΙΣΒΙΠΆ 1 111- 
ἀΐμοπι ἰπάϊοδῖ, ἤρυγαῖθ ἴπ» 
δοενιὶ οἰῖδπι Πάμοϊδθ. 

δ 51:6. Β6. εχ ορίϊπ)8 {10 τ}8. 
(οἰοεὶ πόλεων, ; 

Ῥτδθ." 

6 Τὰ Οοά. ΤυΡ. εἰ ἃ πιᾶ- 
τι. Ῥγῖπια. θη. 71. υΐρο τ. 

. ἔ. τοῦ Κρ. 

Ἴ γιά. ἀθ ΤΠ 65] σι 61: 
ἰοπιροτῖδ ]11οοηϊϊα δὲ νυἹἱῖῖλἷιμἽΈ 
ΑἸμθηδθιβ Ρ. 137, 418. 521. 
663. Κυδηΐυε δὰ Ῥο]]υς. 7, 
112. ν. 168. ῬΗΣοεδῖσ. ὙΠ, 
ϑορῆ. 4, 16. 5.80]. Ατἱδίορξ, 
ΡΙυῖ, 521. ΡΊΘΟΗΕΖΚ. Ὧξ 
Νίϑῃ. 1. ποῖ, 2. 

8 Τὲ δηῖδ τινοῖ ἴπ οπληῖδιι 
οοὐάὰ, τορογίιπι θοῖ, 7861» 
ἀυπι δυΐθπι ποη, χιοὰ δ} 
σοοῖθ ἢξ, τὸ -- ἢ --, δορὰ υἱ 
τοοῖθ πιοιιοῖ ΠΠ|γιοδδυδ σχεῦ- 
ἥν τὸ τι περιϑέμεγος καὶ τὸ 
σχῆμα αλλαάξας. Ἰ1ὰ δυΐοπι 
ἢ --- ἢ τς νατῖδβ τῆς σκευῆς 
δΡΘοὗθ5 Σπάϊοδηῖ, 

9 Εἰ δὲ μή, “ἐπ πιΐπε, τιο- 
εἰοδία. ἔογη]α, Ῥοδὲ Ὡθρᾶ- 
τ(Ἰοὴ68 οἰΐδαι Δ δια, ὩΣ ν- 
θὲ αἰέα:. εοπένα ;᾿ ν, Οτδιλδλ, 
Φ. 118. (135). ΟΒδ. 10. 

10 Ψψιὰ, πᾶ. 

11 Μοετῖῖο οἴδηδοβραδι ἢ] οἷ- 
ΘΕ ΔΟΠος ἴῃ ἰϑίο τέ ποιῶν; 

αυοὰ 
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λίαν; λόγοι δὲ ἐκεῖνοι οἱ περὶ δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης 
εὑ. ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν ἔσονται: ἀλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βού- 

λει ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκθρέψης καὶ παιδεύσης; τί δαί; εἰς 6. 
. Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις τε καὶ παιδεύσεις ξένους 
ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτό σου ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὗ, 
αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον θρέψονται καὶ 
παιδεύσονται, μὴ ξυνόντος σου αὐτοῖς; οὗ γὰρ ἐπιτήδειοι 
οὗ σοὺ ἐπιμελήσονται αὐτῶν, πότερον ἐὰν 15 μὲν εἰς Θετ- 
ταλίαν ἀποδημησης, ἐπιμελήσονται, ἐὰν δὲ εἰς δου ἀποδη- 
μήσης, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τε ὄφελος αὐτῶν ἔξει 
τῶν σῦι φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι, οἴεσθαί γε χρή. ᾿Αλλ᾽, 16 
εὖ Σώκρατες, πειϑόμενος ἡμῖν τοῖς σοῖς τροφεῦσε, μήτε παῖ- 
δας περὶ πλείονος ποιοῦ, μήτε τὸ ζῆν, μήτε ἄλλο μηδὲν, 
πρὸ τοῦ δικαίου" ἵνα εἰς ἄδου ἐλθὼν ἔχῃς ταῦτα πάντα 
ἀπολογήσασϑαι τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσιν. οὔτε γὰρ ἔἐνϑάδε σοι 
φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄμεινον εἶναι ' οὐδὲ δικαιότερον 
οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί" οὔτε ἐκεῖσε 
ἀφικομένῳ ἄμεινον ἔξαι. ἀλλὰ γῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν Ὁ. 
ἀπίης, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν νόμων, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνθρώπων" ἐὼν 
δὲ ἐξέλϑης οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀγτικαχουρ- 
γήσας, τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνθήκας τὰς πρὸς 
ἡμᾶς παραβὰς, καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὗς ἥκιζα 
ἔδει, σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ 
σοι οὔμεν ζῶντι, καὶ ἐκεῖ οὗ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ, οἵ 

συοά που δθη6 σομδογϑὲ οἴμηι 
ῬΡεδθοθάδ. πιαχῖπιθ ροδὲ ρῥτῖο- 
Σὰ 1114 ρῥδιϊιἰοῖρία. Αουΐθ 118" 
4116 1άθπι ρᾶσιϊοϊρίυπι δου- 
λεύων 6 ρ] οδβϑπιδῖθ νεσδὶ ὕπερ- 
χόμενος ᾿ἰττθρεῖδβθ δυβϑριοδρᾶ- 
ἔυχο υἱ, δογνδῖδ Ῥδυίϊοιιϊδ καὶ» 
δοχιρβοσι: Ρ]αῖο ὑπερχόμενος 
πάντας ἀνθρώπους, καὶ τί ποι- 
ὧν --. ἸἈσίποει ἴδιθ ροίϊθδε᾿ 
Ῥδσειϊοϊρίυτι δουλεύων ἴῃ Βυπς 
ταοάϊπι: καὶ δουλεύων», καὶ τὶ 
ποεῶν ----ἰ οἱ τὰ Ἰἰχιλάο ]6ρὶ- 
1τὺξς ἴῃ οοὐσ. ἄιποῦιθ δρυά 
ΘΙ ΔΠΙΡδυσοΐιι, δῆς. οἱ ΕἸΟΥ, 
ἃ. ΜΜοιιοσδηδ δδὲ οἵϊδηι 16- 
οἾο ςοοὐ. γιμά. 2. αυλ ]οςο 
νϑεθοσιπι ἐν Θειταλίᾳ ἔιαθοῖ 

εἰς Θετταλίαν, ᾿ἰἰδάθηΣ νοσρῖὶβ 
ῬΡοδὲ ρϑγιοῖρ. ἀποδεδημηκὼς 
Οἰιἶδ815. δὰ ἰδιΏθῃ γαῖ ΠΟΙᾺ 
οδὲ δἀγ 6 πη8δ,, οὐπὶ τοοῖθ ΟὉ- 
δοενϑῖ Βουπ;δσαΥ την] ἀϊοδ86 Β18 
δάϊίϊα 6666 ᾶθο νεερὰ δά 
ταϑηϊομθπι τοῦ εὐωχεῖσθαι οἱ 
τοῦ δείπγου, ΟὟ ποῖαι Τ.686- 
88 ] οσιι Ἰυχυ. 

18 Ἐμδορίυν πόξερον δὲ ἐὰν 
---. Εἰοϊηυϑ ἔμγπι νόνο. 898 
ξοτίϊοσῦ πὴ αυϊάθπι νἱάἀϑίιν 
ογδῖϊο δίῃϑθ ρᾶγίξουϊα δἀνθγδβα- 
ἴϊννδ, 

ἐν, [πά. ἄμεινον. 

ι Τι- 
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ἐν ἄδου νόμοι, οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται εἰδότες ὅτι καὶ 
ἡμᾶς ἐπεχείρησάς ἀπολέσαι, τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πεί- 

. 41 σῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει, μᾶλλον ἢ ἡμεῖς. Ταῦτα, ὦ φᾷε. 
ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἔσϑι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν. ὥσπερ οὗ 
κορυβαντιῶντες ' τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν " καὶ ἐν ἐμοὶ 
αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ, καὶ ποιεῖ μὴ δύνα-. 
σϑαι τῶν “ ἄλλων ἀκούειν. ἀλλὰ ἴσϑι, ὅσα γε τὰ νῦν 
ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως 
μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν, λέγε. ΚΡ, .Α4λλ᾽, ὦ Σώ- 
κρατες, οὐκ ἔχω λέγειν. Σ,. "Ἕα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ 
πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτη ὃ Θεὸς ὑφηγεῖται. 

Ῥιδγιπι δοηιι 9’ ὲ ΔΙ ΓΟ γἹ- 
δῖ αιιδδὶ ἔμγ18 δριίδπῖωσ οἱ 
νοχδηΐωῦ 1ΏΩΒΟΠΊΏ 189 υϑΌΓΡΑΣΙ 

οδ. 

. Τιπιᾶοιδ: δΧορυβαντιᾷν»" 
παρεμμαίνεσθαι καὶ ἐνθουσια- 
ςιχῶς κινεῖσθαι. Νιηλτιπλ Χο0- 
ρύβαντες ἔϊιοτθ βδαοθγάοϊθβ Μδ- 
ἀγῖ6 ἀθυπι πὶ ῬὨγγρῖα, αυἱ 64]- 
τρδηῖ ἀδθο ῃ]θῃ. δῖγδρ. 10, 

. 125. Ὅπαδ χορυβαντιᾷν εεῖ 
ἰαξόγαγο γιοῦ ο, αυἱϊ κορυ- 
βαντιασμάς, πιογδιω ἱπιαρίτιο- 
σι, νοοδῖυγ, οἴπι Δγ68 ΥἹ- 
ἀδϑηΐυγ ΡΘΥΒΟΏδΥΘ ἘΠ ΡΊ τι πὶ 68Δ}- 

δο]ἴπι Θρίθρῖθ ἀοοσμῖξ. 
ϑοδίρος δὰ ὑδίυ]], 38. οὲ Απὶ- 
ταδᾶν. ἴῃ Ετιδοῦ. Ρ. 27. Ου- 
7.8 ̓ δοηϊοηϊίαπι ὈΪυτθιι8. ΘΟΏ- 
Ὦγιπαντ δ] πιδοῖυβ ἔχοσσ. ΡΠ 1η, 
Ῥ.- 164. οἱ Ρ. ει δὰ Ατοῖδο, 
Ῥ. 11. Ἡδῃς τῶν κορυβαν- 
τιώντων Ἰπϑοτπηῖᾶπι νθίο ΓΘ 8 τπι;- 
δῖοα Οὐγᾶδθθ ἰγδαϊ ῬΆΣ]0- 
δοΟΡἤυδ ποδῖο ἴορρ. 7. Ρ, 
628. ἀ. [Εαὰ. δΙΘΡ᾿, Ῥ. 190, 
ἃ] ΑΟΔΝΚ. δα ύτε. 1. 1], 

5 (οὐ. ΤΌΡ. δυο ϊιλ οὐ 
τ: σϑοΐϊυςφ ξογίδβ86. 

ἴω: συλ πποῖρυβ. ρυϊδραίΐυς 
Γοἤοιδοῦ ἃ ΟὔΟΟΥΥΡΔΠΈΡιΙ8. 

ῬΙΒΟΗ͂. Ἡοτγαῖ. 1. Ἐρ. 1. 7. 
ἙἘπὶῚ πιΐϊλὲ ρμωγραξαγε ογ εὐ 7Ὸ 
μὶ ρεογδοτδὲ αγεῖπι. Οἰιθηλ 
οουπιὶ οὐπὶ ἢος Ῥ]δϊοηϊοο 
οοιαρᾶγδαϊ ΓΔ ΡΊΏι.8, ῬΓΟΡΥῚΘ 
νασριπὶ ὧθ δαρτοῖδ), αἱ 11- 

ἘΧΟΌΒΝΟΝ 1, αὐ 8. 8. ἀ. 

Ι, οἀά. δηῖ. 5108 86 81:1. Δ6 ΠΘΙῸ ἱ νἱάσιιν ΑἸ ἀϊηΔ6 δρδὶ- 
πιαῖθ, δοχίρίυπι ογᾶὶ ὅμ. εἶναι τῷ προτέλους, το 4υο δίθρδηυρ 
εὐτάϊ: τῷ προτέρῳ, ΄αυδθ ἸΘοῖϊο ὁδὲ σοάϊουπι γιηα. οὲ δ, ἤ; 
ιδηιχυθ δοαιῖῖας ΕἾο. αιΐ μαρϑῖ: ἦσέόο γαξίο, φατε ῬΦΤ οα7» 
γέπισ, σωρόγίογὶ δἰτιϊς 6656 νἑάσέωγ, ἴδιν αυἱοχυϊαὰ ἀ4θ6 νοζ- 
Ὅ16 δἰδίυιδτιιδ, 46 δϑηδιὶ ἀμ δ1: 6566 ποῦ ροβϑδιαπλιδ: αὐυΐρρο οὖς 
τος ὃ λόγος ὅν διεληλύθαμεν ΔΙῖτιΒ Θὲ56 Ὡρῃ ροῖΐοδι ΄ισδαλ 
1116 ἀθ ψιιο δάδιις οβογδῖ δοογδίθ, ἀθ νυ]ρὶ ορϊηϊοηῖρυβ, 6 
ἁΙίθγο δυῖθαι σῆς ἀθπιτλ ῥσζοροεὶϊο, ἐ6 νἱῖδϑ δηπιοόγρ, ξάδπι 

ευτι 
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οὐπὰ ϊοδὶ δος, καὶ τόνδε αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν: δρρᾶ- 
τοῖ, βϑησυτι 1]οτπι ΄συοαιθ ψϑυροτιπι, δοκεῖ ὅμοιος εἶναι τῷ προ- 
τέρω, 6886 ἄρθθεθ πυπο 9.181} αἰ θοσσθ θὰ αυδα ἤλς δ νυ]ρὲ 
ορτηϊοηῖθυ8 ἀϊρρυϊδιιηῖ, ΔΡ 116 συδθ ὧδ δακίετη τπαεονία οἱέηι." 
ΑἸἰχοῖ πϑῆὴο πᾶθο 1ἴᾶ ΣΩΘΠἤροσο μοΐϊοσδῖ, οὐπὶ νοχρᾶ τῷ προ- 
τέρῳ ἴδηι ροίτυς γῬαμῖο απὲδ βαοίαπι ἀϊδρυϊαιλοηθηι εἰβηϊἤοδσο 
νἹἀθδηΐῖιγ, Οὐᾶγθ οὐπὶ ΒΏΡΥα δ. 6. ἴῃ ππῖνογϑιιπι ΠᾶΘΟο Ρ:δᾶ6- 
ταῖβοσϊε ϑοοζαῖθβ, ὅμοιοι φαίνονταί μοι ( οἷ λόγοι), καὶ τοὺς αὖ- 
τοὺς πρεσβεύω, οὕσπερ καὶ πρότερον; ἸοῺΡΟ σοπιηοῦϊος οὐΐαυθ 
᾿ς νοις Ἰδοῖο σοάϊουπι ορί. ΟἸδτικ. γϑη. 7, Τυρ. δ]ῖο- 
τισι, τῷ καὶ πρότερον, αυᾶτα οὲ δἀορίαν! ΒΕΙΙΚοτ. 864 ποι- 
Ὥσυδιπι ὨΘρ]ρθηάπ8 ογδὲ ἰοοιβ Ῥεϊβοΐδηςξ 1. 18. ν. 1192. Ῥυΐδοξ. 
Δειϊεὶ, Ἰπαθῖς, ὅμοιός ἐςι λόγος καὶ πρότερον. Πλάτων 
Κρίτωνε, ᾿Α4λλ᾽ ὦ ϑαυμάσιε οὗτός τε ὃ λόγος ὃν διεληλύϑαμεν ἔμοι- 
γε δοκεῖ. ἀνόμοιος εἶναι καὶ ὃ πρότερος" ἀντὶ τοῦ οἷος 
πρότερον, εἰ ποῖα φιιοαὶ ἐκ λυϊμεπιοάὶ φεγμοίωγα σγάέοα γε" 
ψιεπ εν". ζΣαεϊπὲ 4 εἰ ΑΤΟΌΣΕ ἐπ εἰρπὶ βοαξίοπϑ. ἰπιξἐειιαάἐπὲξ 
αὐοὶρίαπε, μὲ εἰπιϊΐὶς δεὲ μαθο ογαξζίο αἔφιε6 αἀπὲδ- 
Ἀρρᾶγοῖ Ἰρίϊυς ἔυϊ8686 7ᾶπὶ ΟἸἑπι μπμπηο Ἰοσιπι ἴῃ ΘΧΘΙ.Ρ 118 σο- 
εἰτυοϊτουῖθ νοσΡυ]οτιτν δὲμαΠ υ ἀ1 18 οὐπλ χαί, ἀ6 αυᾶ νἱά. 
ἴπᾶὰ, χὰ καί. δ9α αυοὰ οχ 1ρ80 Ῥυγϊϑοϊδηξ σοηῃίοχῖ οἱτηι ἀο- 
ουόγδηαι, ἀοργανδῖδ 6580, σοηῖξα συδηλτδῖϊοϊ πιθηΐθηι, 1Ρδὰ Ἀ]8- 
ἰοπὶθ ν Ρ8, 80 ὑτοὸ κχαὶ ὃ πρότερος θευπι Ιϑροπάμπι 6880 καὲ 
᾿πρότερον, 1Ππὰ μῆς οοηῇβυηπιδῖυπι δεῖ ορϑ οοὐϊοῖβ Ῥγίβοϊδηξ 
Νοηδοϑωβὶδ, ὑπᾶὰθ ΚΥΘΆ]υ8 ἴῃ διὰ σταπιπιδιϊοὶ δάξτουθ ἐτὰ 
ἢυπο 111 ϑάξάϊι: οὗτός τὲ ὁ λόγος ὃν διεληλύϑαμεν ἔμοιγε δοκεῖ 
ὅμοιος εἶναι καὶ πρότερον. Αἴχιιο 1104 οἴϊδτη χυοά δυδβρὶοδῖιδ 
οἴδπι, ψουρᾶ ᾿ἰδῖδ ργοιιξ δηίθμδο 1δῖ νυ]ρᾶῖα ξιθεδηΐ, ἀοεινδία 
δήμθ 6 Ῥ]διοηΐβ 8]11ιὸ ΘΧΘΠῚρΡ]Ο Ῥ6Γ πιδῖδπι οογγθοίζοπδπι 18 
εὐ ροαῖθ, ἃ πόα πϊηυδ σθγίμηι θδὲ μοάϊθ. Νδηι ἤοπ ταοᾶο 
ἩΠυὰ χαὶ' ὃ πρότερος Ἰοριῖαν ἴῃ οοἀ, Οοἱδῖ, δ] ἴβδαιθ; δὰ ἐπ 
οοἀ, Ῥατῖβ. Η ἰοῖιι8 Ἰοσδ οὐ Ομηϊ νᾶτιθῖδῖθ ἴα ργοδβῖδι τ 9 
Ῥυϊδοϊο θυπὶ τποάο ἐχμιθυΐπηβ. Νἕ αυΐ8 δυῖθηι πϊπηλιπλ ὯΟ8 
ἰἤδιθγθ ρυῖος Ῥυίδοϊδῃο, σϑριιϊδηάιιπι δϑῖ, ργᾶθοᾶ 1110 πὶ 818], 
φθυ8 υἱογϑίυγ, οχθπιρία πΟπ ἔρδιιπι ΠΟΙ βα581880 86 Θ ῶτᾶθ- 
οἷὁ ρέδιπιτδῖῖοῖ8 ἸΟῺρΡ6 ΔΗ ΧΟΡ. παστὰδῖιπι 6686. ᾿ἴΔα416 ὩΟῺ 
πη} 8 6δὲ πιδηϊξοϑίιτι, ᾿θπροῦθ ΑἸΘχαπἀσησγοπι ρτδπιπιϑῖϊοον 
τασι Ἰοσυτα Βυης Ρ]ΐοπὶβ ἰΐὰ δογιρίιιπι, ὅμοιος εἶναι καὶ πρό- 
τερον» ἴπι Β0[10115.) υἱ ΠΟ0110 σοηβίσιοοηῖβ Πυὰ8 Θχθιρ]απι 
πδυγρλΐιπι ἔπ15886ὅ.0Ό. Ηλθαηιῖιδ 1ριὶιν ΘΟ ΟΘ αὶ δ] δηϊαιδᾶπι 
7.89 ἢ Π0110 ἰᾶπιθ ΘΟ πὶ, 612 ΠΟΘ βιιρθυδῖϊ 168 διιπῖ, 60- 
ἀϊοθ οχῖδῖ, [πιπιὸ Δρρδγοῖ, δι οἱτπι 4}108, Ἰοοο ταΐῃι8 ἔγιῖ8θ 
1118 'ἔογπιδθ ὅμοιος καὶ πρότερον ἀδίϊνιπι ἀθδ᾽ ἀογαπῖθϑ, :Ώ66- 
Κυσῖ586 αὐ ουϊυπη τῷ, 4]108 ὰ πουΐζγο πρότερον Ἠδθεθηΐθβ 605" 
Τοχὶθ86 χαὶ πρότερος (Ῥατῖδ. Β.. Ο.), καὶ ὃ πρότερος, οἱ τῷ προ- 
τόρῳ. ΠΙυὰ οἰϊαπι πιθηπιογαθ}]6, νοσθπι ἔτε αᾶπι 6 Ὀοη8 οοαά, 
ψει. 1, Ἠυοίϊδηο, Ρᾶσ, Ὦ ηδοέαῖι Βοίτ ον, τἀ θη 6880 ἱη Ῥεῖ8- 

οἱΔη 0 
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εἶδηο Μοηδοθῃδε: χυδησιπ ἐπισαείωα δεὲ Κεοδιις, ἄσει ἰδὲ 
Ἰοραῖιις δὴ ἔτι. --- Ἠεπίχυο οὗτός τε. οἱ τιοχ καὶ τάσδε αὖ, εὐτι 
Βεκίκοσο οὐξάξηιι διιοϊογδθ οοὐὰ, ορίϊπιοσιεα οἱ αχ γεϊοσὶ 
Ῥατίο Κεϊρεϊαν: χυδηχυδηι νυϊραίδπι Ἰφοίζορθακ οὗτάς γε --, 
καὶ τόγδε δὲ αὖ ---. ποπ Οἰππΐπο τ ῖδαι 6656 οαιιδοῦδαμμα. ϑοὲ 
Ῥεδεεῖδεο υἱάδεις δεῖϊος μἴς Ἰυποίαγα χυδὸ ἣϊ μοξ τε --- παὶ ---: 

Ῥεδοιιῖεδο δυΐθηι τὸ πιοϊοδίδ δεὶ ἔογηνυϊδ καὶ --- δέ- 

ἘΧΟΌΒΕῸΌΝ ΠὨΙ αὐ 4. 10. α. 

Ἢ τιγὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὲ δὲ οὔ. 81. ἴπ δινξατεῖς οἰ, 
βοσίρίυπι θγϑῖ,) ὩΘῆϊ19 φυϊεχυδαι ἀθ νοτιῖδιθ εἶμι Ἰοσϊξοιῖς ἀπ δὲ- 
Ἰδεδοῖ, ἰδεῖ ϑίθρῃ, ὑσο τινὶ μὲν οἀϊάϊθος τοὺς μὲν, δῖ: δϑιρδιι, 
τρδιβι αὶ δυΐθειι Δρροβιιῖδδϑὲ Βδθο: 21. (ἢ, 6. πόκερον») τρόπῳ τενὶ, 
τινὶ δὲ οὐ, Μίδα Βᾶθο υἱἱΐαυ6 θεῖ σοη͵θοξατα: πδαι τοὺς 
τοδηθῦδὲ ἀνανταπόδοτον οἱ δεοϊιοῖπαι Σὰ τού δυο μέν ολτθ- 
μαῖ, 894 6δο ποῶυδ ἀπδιῖδτθ αχυϊδηυδε Ροίΐεγαϊ, Πυὰ, χιοὰ 
ἧπ Ἰοχῖυ ΔΡ 6ο ρμοδίϊιπι ογδῖ, 6 σοάϊοθ δίιψιο ἤισχῖεεθ. 78πὶι 
Ἐοτεῖος αυδηλν!δ νόγϑαὶ οἱ δηϊχυδηι Ἰθοϊοηθαι χϑδιξίιῖδοοῖ, 
ἔυτθαθ ἰληιθ διιχὶὲ ᾿οηθηῦο, ϑίθρη δὶ σοηπ͵θοΐυξαθ .ω»)8666- 
ἄδεθ φμοάδιιπποάο Μ5. Ἀθρ. μαρβϑηΐοσα τοὺς μὲν ἀδικητέον τρόπῳ 
τινὲ μὲν, τινὰ δὲ οὔ." Ἰίδχυθ δηὶθ οοὐϊοθα σἱῖθ ωδρθοῖοδ σιϑέβο 
ὩΟῚ ΡυΐΔΙΘ ροίογαϊ, 6680 Δ]1χι8π2 οἰπὶ νϑοῖρυδ τοὺς μὲν πῃ οοὐὰ, 
νατϊοἰδίθαι ἀ4θ χυᾶ δ᾽ἴψιιο πιοάὰο διδιϑηιπι 686εῖ. Αἱ ἢν ΧΥ͂ 
αυοειιπι Ἰδοϊξοηθε δηῖθ οοι]οδ μοάϊθ δαῦθηιιβ οοὐϊοῖθυα (ΧΠῚ 
Βοογδηΐβ, ΟἸδεῖς. οἱ ΤΡ.) ὩΣ] αἷδὶ δηϊίχυδ 1118 δοσιρίυζα 
τοροσίδ δδὲ. ἤθαυθ αυϊοαμδπι ναγιϑίδιῖβ εδὲ δριιὰ Ἐυδδθεισα 
Ἰοοο ἐπ ποῖϊς ἰδιάεαῖο. ἘΠῚ πιΐσιιπι ἴδπιθη ἔιι155608, δ᾽ δ Θρμδιι 
δὲ Ἐοτγεῖοσ, χιυΐ π}}18πΔ ρσδοίθσθαᾶ ]Ἰθοϊϊουθηι ργοϊ]θγαηΐ χιδθ 
ὯΟΠ ἴῃ ρδσῖθ ἴδσθῃ Ἰ]οσπι Ποάϊθ ᾿νϑηῖδ δῖ, πο δ᾽ φυτὰ μῥεῖ- 
γψυπι ἰϑγη0 Παριυθείηῖ, 89 ποάμπι δο]νιῖ 541116 Ὁ ποῖὶδ ἤμπο 
ἀοαιιπι δεϊθηΐλιι ἸοοΐΔ. 58:5 δηΐπι 1116: 11 7 ὦ ᾿ἸΠῸ6 τιοῖδ γπαν- 
εἰπαὶο ἀς Ἠεπνὶ Ἐείσηπο φεὶ πὸ βαὶξ φιωῤὶπαϊφιεν' τιπιθ σον »6- 
εἰἕοπ πόοφεμαὶγδ Ῥομν βογπιδ)' πὶ “σης τιοὲ απ’  ᾿ πάνοίξ οὰ 
οἰἰσ “ἰ »ίαοόδσ. Δεε-ἐ ρον πιὲξη ασπιαπασ ϑοογαῖδ, εἰα 
[αν ἱπ)μδεῖοο ἀπε εογεαΐπε βαροπ δὲ ἀτππὸ αὑ- 
ἐγοποπῦ 1 ξαμὲ τρόπῳ᾽ τινὶ μὲν, τινὲ δ᾽ οὔ. Οεεέδ εοΥγδ- 
εἴξοτι ἐφ Ἡ. Ἐ. 6: ἐξαδίίο δὲ εοπβγιόθ Ῥαν ἰδ τπατονῖξ ἐδ 
α Βιῥὶ. ἀμ οὶ. Αγρρᾶγϑοὲ 841]1}1Θγυπὶ ρσδοίοσ ϑίθρηδηξ σχ. 
ἴσαι σοβηξίαπι παριιῖ866 Ὠυ]}]1π, 1118 δυΐθηι ἰἢ τοδυρίηθ 6οΣ- 
ΣΘΟΙΟΩΘαι ΡγῸ ἱπάϊοϊο ἰδηΐιπι Βαρυΐδδθ Θπιθἀδιϊοηξδ τινὶ μέν 
Ῥίο τοὺς μέν. Νίἀδθ5 θηΐπι θυπὶ 1 ϑιἃ Βογαπι νογδοσιιπι ἔῃ- 
τογρυϑίδιϊοθ Ὠ0]] δι Βογυπι τοὺς μὲν χαϊϊοδπι μάροσθ. Ηδησ 
διιΐθπι ϑιηλθηἀδίϊοθπι οοηῆιπιδίδπι οἱ σοάϊοθ Ἠερῖο. Ν)- 
πιϊχαπι δὰ πρληυδ δδρυϊὲ ὑυπὶ 6 οοὐϊοῖδιι 1116 χυΐ δηῖϊξ. 
ᾳυδαιϊ ἀάεθηὶ ᾿Ἰθοϊξομθηι δὲ ὑχο ϑίορηδηι [18 τοὺς μέν ξονθτὰ 

᾿ ὍΣ Σ- 
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ἐχῃϊδογθαξ τινὶ μέν : ἀ6 χυογιαι νϑσδοσιπι σΟἸ οοδί! ΟΏ6 5θοιγυδ 
τοϊχυῖς 114 ὉΡΣῚ δέθρμδηιδ ροβιιθγδὲ δ πι τινί. διιρθοενθηξε 
Ἑοιβῖοσ. 5, υἱ οχ ὑυδθίδιεουθ 6718 ρδῖϑῖ, 0] πὶ 1086 οοὐΐξοθπι 
τι8. δάμπιριϊς δοὦ .. Μ5. Ἀθρι ΠΟΙ Θ 88006 δΔ]10ρᾶὲ ΘΠ}. 
ἀθ ψφιο 8411Π1}|6γιῖ8 ἴὼ ΠΟΙ πποῃμθγᾶῖ: ὩΘῺ ἱπ|0]]6οῖδ δυῖθηι 
θα φιιᾶπι πιοάο ἂἃρροδιιῖ 54]116γὲ ποῖδ, διθρδιηὶ ἱδευὰ τοὺς μέν 
οἱ 541116τὲ τονὲ μὲν ἴπι ἀπᾶπι οοηβανὶ! ἰθοϊοπαπι συᾶπι ῥσὸ (ο- 
ἀϊοῖ5 ἈΘΡῚΣ δουιρίισα νϑηδιίανιτ, [114 τὰγῦᾶθ οὔθ ᾿δῖδθ οχ 
110 τοὺς μὲν χυοά, πὲ 84:16 δι! ροσχαθ σης μδῖθί, πβϑζο δρἢδ]- 
πιᾶῖθ 1. δίθρῃμδηξ ομαγίδβ ἱγσθρβοσδέ, ουὐΐψυθ μος, ἀμπι ρῥ]δριυ- 
͵λ5 ξοβιαδηῖοσ οπιθμάδγοῖ, ἰδπαυδπι ΠΙδτοσιπι ᾿ἸΘΟΙΟΩΣ σοι" 
᾿θοεῖσαι «υδΙθοι]9 8]16ν1, Ηδθα οὔιηΐα δοοισϑῖλιδ ΘΧ- 
Ρἰϊοᾶσθ οριιδϑ ϑεδῖ, ὯὩΘ συΐδ ἴῃ Ῥοδίθσιπι ἰθσῖριδ ροζάθχοϊ 1 
γαιϊοῖϊδῖθ, χιιδθ τ}}}1ὰ υϑαυᾶπι θδ., 

ΜΑΚΙ- 



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΡΩΤῸΣ 

ΠΈΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΑἸΝΘΡΩΠΟΥ 5. 

Τ᾽ οφιύϊων δὲς 
ΒΟΟΒΑΤ ΕΒ οἰῆὲ 
ΑΙ, Ο71ΒΙΑΡῈΕ: 

φυΐ ἡμυομῖε, οἰαίμα ριζολνίϊμαϊπθ. αὐοτξηϊθ9 δ ΉΘΡΕ, 
οἴΐαηι παΐωγα ραμίο 7 γοοῖοῦ".9 αὐ σαρθεθοημάαηι γ᾽ 61}. 
αεοοαφνο υοἱοδαί. ϑοογαῖοδ. δα πιοίδοάν μέθηϑ. οϑίοης 
δ φιρι πορ ἐμέοϊϊ ρον τὰ πολιτικὰ, φμοά φοα πος ἀἰά 
οογτί, πόημθ ἦρ86 ἐμυοημογῖ. Ταμάοπι «ΑΑἰοϊδίαθ69 601» 
ϑοϊοηίζα οἱ ρμάογο φίϊμζἝαΐος γυΐάμαη, 9δὲ 914 7,αοΐθη» 
ἄμηι φιαονγοηίο, ϑοογαίοα σγαυΐίον ἐγροῖ αἰϑεπι ἐμ 

Νοβοθ ἰθ ἴρϑῃμι. ἐξωμὲ 6 ἐρϑμῆι ὁ. 6. αἨ θη) ΠΟΤ 0" 
υἱΐ, θ πόφμο φιΐάψμαμι 6 γοῦμϑ ἡμηαρὴβ ἰγαοίαγθ, Ἠ6- 
φμθ 7οἰϊ5 6666 ροίογϊ. ἔἴἶγρο πορ ροίομέία οἴ ἐηιρέ- 
γμηι9 964 υἱγίμβ ρῥγίπιο ἴοσο φμαθγοπάα 6ϑί. 

Ἠὶς ἀϊαϊορηις χμθηι αἀμοίογο5 ρογαμγμἑ οἱ ςεἦοῖα 
ῬΙιαζοηπῖσα, γϑοοηο" σογ 16. Οπιμῖϑ »7ο δορμηῖηο δαδιεΐ, 

ἤϊε πουΐρϑίϊηεθ αἀδημηι ἐοπιρογέδα 6: ἦας ρομέξβ {{{{6 
γαίαθο ορίμίομο ἀρίμγδαίμδ 68,; ομρ δεἦίοεθν μα» 
εἶθ» ργίμιμβ ργαυΐρθίηιῖθ 0670 ἴοίμη ζίδγιπι αὐ ρι! 65» 
ἐξ αἰφμθ ἐμαϊοϊίθ πιομϑίγαυονῖῖ, φμαμίμα τοάμδ οἷ 
εἀϊθογοπάἑ οὐ ἀϊθρμξαμαάὴϊ οὐ ἐμυομπέοηἀΐ α Ῥἰαϊομῖς οἷ 
1076 ο΄ ἐπροπίο ἀὐϑίἀθαΐ: ἐα ἰαριο μὲ ποθ ἀνέ 
ἰοοΐ Ῥαίομε αἰρηὶ, ἐρϑαφμθ αὐδούρζέμα α ῬΙαϊοπέσα π6- 
φμαφιαπε αὐδογγοαί. πάρ ποι ἔθπιθρ οοἰϊέσαθ, τοῖν 
ἕα φιαθ Ῥίαίο γουόγα ἀοσμοτῖί, φιΐμ ἔμηιέπα αἰέφεοί 

5) 8:ς Ὀιοροπθδ 1, δοσῖ. 3, 59. 
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αἰϊηνοῖ δ: οἦμε ἀμ ρπίαίἑομέδιιδ, α αἀἰδοίρεῖο 67ν8 αὐέ- 
φιο ὑπ ἤμπο ἐδείμα. ζόγας ῬΙαίομέσογμηα ΟΡΟΡΊΩΝ 

β ὠκέα ίεῖν, 6426 σοπ)εοία. 

ΜΙ ΣΩΚΡΑ ΤῊΣ. Ὦ παῖ Κλεινίου ", οἶμαί σε θαυμάζειν, ἢ 
ὅτι πρῶτος ἐραςής σου γενόμενος ἢ, τῶν ἄλλων πεπαυμέ- 

᾿ γῶν, μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι" καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δι᾽ 
ὄχλου ἐγένοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν 
οὐδὲ προσεῖπον. τούτον δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀγθρώ- δ. 
πέειοὸν ὅ ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν 
καὶ ὕξερον πεύσεν 5" γῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναγτιοῦται, οὕ» 
τῶ προσελήλυϑα. εὔελπις δέ εἶμε καὶ τολοιπὸν μὴ ἐγαντια- 
σεσϑαι αὐτό. σχεδὸν οὖν κατανεγόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρό- ε. 
γῳ σχοπούμενος, ὡς πρὸς τοὺς ἐραςὰς ἔσχες. πολλῶν γὰρ 
γενομένων καὶ μεγαλοφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερβληϑεὶς τῷ 
φρονήματι ὑπὸ σοῦ πέφευγε. τὸν δὲ λόγον, ᾧ ὑπερπεφρό- ἁ. 

μοι γηκας, ἐθέλω διελϑεῖν. οὐδενὸς φὴς ἀνθρώπων ἐνδεὴς εἶναι. 

1 Οἰἑπία: ΑἸ ΣΙ 815 ῥδῖοσ, 
δοουηάμπι Ἡδτγοάοίιπι, 8, 17. 
Ῥίυε, Α]οΙ͂Ρ. η1ἴ.9 βιιπιρία δ0 
ἃς Ῥιορτγῖίᾶ πᾶν οὐ ἀπο 6 Π- 
115 Υἱκὶβ τ] ταν δα Ατίθηι- 
δῖ πι: ΟΟΟΙδὺ8 νογῸὺ ἔπ! 1ἢ 
τοῦ]ο δὰ Οοξοηθδηι (ν. τηξν. 
ἢ 18.)., ΜΜαῖτο ὑδιι8 δδὶ Α]οϊ- 
ἴδ 65 δίποιπαεοὶε (8. 5. οἵ 40. 

ῬΙυϊ. 1. «.). «4ἰεἰῥιαάἑς ΤὮυ- 
ἀτάθα ρῥτίπιιπιὶ ἔδοις πηθῃ- 

ιἱοη θαι 59 43. δὰ αιδπὶ Ἰοουπι 
Βυΐκος ἀθ εο᾽υ8 δοίδϊθ ἀϊΐβριι- 
δῖ, οὐπὶ 40 οἴ. 4] οἰκθηδσ, 
δὰ Ἠδεοά. γΡ. 626. Οιπιὶ 8ο- 
ογδῖθβ πιισ οὑπὶ Θ0 δοῦῃιο- 
θη ἔπι οτγοῖ, ποηδιπι :πις. 
Ἰεσδὲ 1116 δποϑ νυἱϑίηῖϊδ (δ. 
Ἦρ Τυϊοτγοηλ παριῖ Ῥονὶ- 
εἴεπι (δ. 2.), οἱ ργαθοθρίογθπι 
ϑορμῖυπι, ΑΠΊΡΒΠΟῺ8 ρᾶ- 
ἵγοιι, ραϑάδροριιπι διιΐθπι Ζο- 
Ῥγτιπῦ συεηάδηι ΤἬτασοπΣ (8. 
37.) Μοτρβ ε78, ρτγδείεν Ρ]δ- 
τοῦθ, δὐιπδγαν)! ἡ ΠὨιοάογιιδ 
ϑὲο. 18. (Ρ. 569. ΝΥ 6866].) οἱ 

ῬΙυἴδτο. (Ρ. 192.). ΘΟΤΤ. 
ΖΕΒΕΗ͂. 

85 Ουρια!Ππτὰϊ6 ἤαρταραΐῖ 80ο- 
ογδῖθδ οἵἵπὶ ἃ ο]θδοθηῖρι οοἷ- 
Ἰοᾳχιιθῃάϊ, εἱ 606 τε άἀοζοὲ πι6- 
Ἰῖογθβ. Οξ, ΡΙυῖ, Ρ. 1939. Ὠθ 
Βοποβδῖο νοςοὶδβ ἐραςής δ5θηδὰ 
εριῖ Ζουηῖυδβ δὰ Χϑηορ, ΒΘρΡ. 
1,4ς. 2, 12. ΟΟΤΊΤΖΔ. 

8. δὶς ΟΙασῖι. οἱ αι. γυ]ρο 
ἀνθρώπινον. ΜΜοῃθὲ διιΐθηι 
δϑίϑρῃ. Ἰυηρὶ Ῥοβ8656 ἴδῃς νο- 
σθηι οὐπλ ἐναντίωμα. 

Δ δ᾽. Ρ6Γ εὲ ΟἸατγκ. οἐ γαῖ, 
Αἴαιιθ δὶς ῬῸσ υἱγυπιαμθ Α]- 
οἱδιαάδιαι ΟἸδυϊκιδηιδ 1 δα 
ϑοῦιρίυγα σοπιῖθ5 ἔθγθ πδροῖ 
δἰίασιοι .ὁχ ορίϊπ8. Ὧδ υᾶ 
ΧΘ ὩΟΏ δΙΏΡΪ1ι15 ΠΙΟΏΘΌΪΠΙ8. 

59] ] πὶ: Παραπληρωματι- 
9 ε ς 

κὸς ἐξιν ὃ καὶ σύδεν οὗν ὡς 
κι πα μήρῳ ., 827.) 
ᾧ καὶ  μνόξον (ἀπόλλων «αὐτὸς 
ἔδωκεν. 

Η ΕΥ. 



414 ΑΚΙ1ΙΒΙΑΖΗΣ , 

εἷς οὐδέν. τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥστε μηδε- 
γὸς δεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα ',, τελευτῶντα ἐἰς 

τὴν ψυχήν. οἴεε γὰρ δὴ εἶναι πρῶτον μὲν κάλλιςός τε καὶ 
μέγιςος ὅ" καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν, ὅτι οὐ 
ψεύδει" ἔπειτα νεαγικωτάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλε, 
οὔση μεγίξῃ τῶν “Ἑλληνίδων: καὶ ἐνταῦϑα πρὸς πατρός τέ 
σοι φίλους καὶ ξυγγενεῖς πλείξους εἶναι καὶ ἀρίςους, οἱ εἶ τι΄. 

δέοι ὑπηρετοῖεν ἄν σοι 5" τούτων δὲ τοὺ; πρὸς μητρὺς οὐ- 
, ᾿' ἤ ᾿ τ . 

ν. δὲν χείρους οὐδ᾽ ἐλάττους. ξυμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείω 
Ψ ᾿ ς Φῇ 3 “Ὡ ἢ [2] 

οἴει σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περικλέα τὸν Ξανθίππου, ὃν ὁ 
ς 

πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοί τε καὶ τῷ ἀδελφῷ" ὃς οὐ 

μόνον ἐν τῆδε τῇ πόλει δύναται πράττειν δ.τι ἂν βούληται, 

ἀλλ᾽ ἐν πάση τῇ Ελλώδι, καὶ τῶν βαρβώρων ἐν πολλοῖς 
καὶ μεγάλοις γένεσι. προσϑήσω δὲ καὶ ὅτι τῶν πλουσίων "" 

ς. δοκεῖς δέ μοι ἐπὶ τούτῳ ἥκιςα μέγα φρονεῖν 5. κατὰ παν- 

ΟὟ. πὰ, ἄρχεσθαι. 

5. Χεϑῃορῆ. Νεπι. 1, 2, 24. 
ῬΙιῖ, 1η. νιῖᾶ 6). Σηξΐ.: Οο- 
26]. Α]οΣΡ. 1. 

8 Ῥεϊδοϊδηιβ ἴΐδθοὸ νϑῦρᾶ 
(πρὸς πατρὸς --- ἦν σοι) οἱ ἃ1:- 
ᾳυοΐὶ ὁχ διι066α4ιθηῖρι8 400- 
41.:ὸῸ Ἰοοοδ δρροβιὶὲ ΠΡ. 18. 
ο. 14. υϑὲ 1 664. Α1ἀ. Ριυίδο ἢ. 
οὲ 1116 αυϊνυδάδηι 11ἃ ἔθγο 16- 

ἴυς υὧἱὐ τη Ρ]Δἴοηδ 110 1189 
το ἶυδ δυΐοπι (υἱ 1056 δἱζ 

Ῥ- 160. ποῖ. 2.) οχ 11118 6ἃ τθ- 
Ῥοινιῖ, ἴπ ποῦ νϑῦο Ὡον]β- 
δὲταιβ πο δαϊῖοῦ ϑδάδθπὶ Σίᾶ 
ΔΡΡοδιῖ, υἱὐ 1 1018 δ] χιοῖ 
Ῥεβοϊδηϊ δα 8 41118, δὲ ἷπ 
Υα88, ἰθρυηῖιγ. [0|8π|'Μ 10 ἮΪ8 
νοΥΡ18, 4ι88 δθοὸ ποῖδ δ8ρ6- 
οἶδξ, νδγιϑῖδβ 1:δῖδ οχ δα 8 
δδ οοτπραγδῖδ δῖ, τ δθθσγθ 
Ῥίρθαῖ, οὐπὶ πὴπὶ σϑυῖθ οχ- 
Ῥὶοκδίιιπι δῖ Ὡδῖδπ, 6880 ῸΧ 
ΤΏ 816 ἐπ 10]]Θοἷα σοϑάϊοιπι δουὶρ- 
ἴιτᾶ, αυδίθπι, δὲ αυϊάοπι σο01- 
δινι δ: δδίπλᾶτη, ΟΧ [,ΔΏρΘΙ18- 
ὯΟ οοὐΐϊοθ δΔρροδυϊ Κγϑῇ]ιι. 
ὕπάαο μαιιὰ δᾶη6 ᾿δνὶδ ΟΥΕΙΣ 
βιιδρίοῖο δἰϊδπρ ϑπιοχιάδίδ 1118 
΄αι.80 ἢϊς οἱ ἰπ Ργοχίπδ ἀρμά 

ΑἸΙάυπι δἰ οϑῖθσοβ Ἰθρυιῃῖυν ποθὴ 
εχ Ῥεϊδοϊδηϊ δε :ρϑῖυβ Ῥ]δῖο- 
πὶ 10 118 ᾿ιδιιδίῖα 6586, (Οὐογίθ 
6 βαορίθπι σοαϊοῖθιι8 4108 ἴα 
δθη 15 Ῥοβίσγο8 1115 Ρεῖδοῖ- 
81: 110τι86 σοηί μι Καθ] 
(νὰ. Ῥγαϑθέ ἰοπιὶ 866... ργᾶ6- 
οἃ οχῃϊδθηῖ Ποηηϊδὲ ἄπο, 118 
τὰἀπιθ υἱ Ἰορὶ νἱχ Ῥοδϑδιῃηῖ, 

4 Οοά. ΟἰΖοηδβὶβ προσϑήσω 
δ᾽ ὅτι καὶ τῶν πλουσίων, αυοὰ 
τλδρὶ8 Ὀϊαοθί. [9 6111 81 δι» 
ἴθιι νϑυὶ εἰ, συᾶπιὶ ποῃ Ῥιΐο 
ΠΥΠΊΔΥΙ ῬΟδ86 δὶ ἰοσο Ηοπιο- 
τῖοο Οὐ, σ, 126. Τοίου γὰρ καὶ 
πατρός, πὰης ἀμ δῖῖο : ἢᾶπ οὐπὶ 
πιθϊ δᾶύμς τ δογοδξ δὺ- 
Ῥοιίογα 24: οἴει γὰρ δὴ εἷ- 
γαιν κάλλιςος --- ἔπειτα νεα-- 
γνικωτάτου γένους ---: 'νοῖθδ, 
προσϑήσω δὲ καὶ ὅτι τῶν πλου- 
σέων, νοτδγα 6111 051 ΠΟ Ρᾶ- 
πυηΐυν, δ6α πο θαι 6 δυ}9- 
σιοῦθυβ διυρρΡ θηϊγ. ἔοηβθ 
ΤΑ 5 ἀυγᾷ. οἱ ἐἰν14 ἰδ 
οἱ οπιΐδθῖο ΝᾺ ἷ5, οὗ σὺ ὃ 
γω» (εἶ), ἐγὼ δὲ ὃ ἐρωτῶν 

νἱᾶ. Ὡοῖ. νὰ ζι 26. ᾿ 

δὶς (δεῖς. γαῖ, ὕοη, 2: 
οὐ, ΒΘ. υϊρο μεγαλοφρ. 

6 ἢ) υο 



β 
, 
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τὰ δὴ ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμενος κεκράτηκας τῶν ἐρα- 
ζῶν, ἐχεῖνοί τε 5 ὑποδεέξεροι ὄντες, ἐκρατήθησαν. καί σε 

ταῦτ᾽ οὐ λέληθεν. ὅθεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι θαυμάζεις, τί δια- 
γοούμενός ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος, καὶ ἥντιν᾽ 

ἤχων ἐλπίδα ὑπομένω τῶν ἄλλων πεφευγότων. 4ΑΚΙΒΙΑ- 
ΔΉΣ. Καὶ ἴσως γε, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶσϑ᾽., ὅτι σμικρόν 3 
με ἔφϑης. ἐγὼ γάρ τοι ἐν γῷ εἶχον πρότερός σοι προσελ- 
ϑὼν αὐτὰ ταῦτ᾽ ' ἐρέσθαι, τί ποτε βούλει, καὶ εἰς τίν᾽ 
ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς με, ἀεὶ ὅπου ἄν ὦ ἐπιμελέξατα 
παρών. τῷ ὄγτι γὰρ θαυμάζω διτε ποτ᾽ ἐςὶ τὸ σὸν πρᾶγμα, 
καὶ ἥδις᾽ ἄν πυϑοίμην. ΣΏ. ᾿Ακούσει μὲν ἄρα μου ὡς τὸ Ὁ. 
εἰκὸς προθύμως, εἴπερ ὡς φὴς ἐπιϑυμεῖς εἰδέναι τί διανοοῦ- 
μαι, καὶ ὡς ἀχουσομέγῳ καὶ περιμενοῦντι λέγω δ. «44. 

Πάνυ μὲν οὖν. ἀλλὰ λέγε. Σ,Ώ. Ὅρα δή. οὐ γάρ τοι εἴη “: 
ἄν ϑαυμαςὸν, εἰ ὥσπερ μόγις ἠρξάμην, οὕτω μόγις καὶ παυ- 
σαίμην. .Α4. ᾿Ωγαθὲ λέγε. ἀκούσομαν γάρ. ΣΩ. “Δεκτέον 

, ἄν εἴη. χαλεπὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐραςῶν. 
, προσφέρεσθαι ἐραςῆ" ὅμως δὲ τολμητέον φῤάσαι τὴν ἐμὴν 

διάνοιαν. ἐγὼ γὰρ, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, εἰ μέν σε ἑώρων ἃ νῦν 4 
δὴ διῆλϑον ἀγαπῶντά τε καὶ οἱόμενον δεῖν ἐν τούτοις κα- 

ἐταβιῶναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος, ὡς γε δὴ ἐμαυ- 
τὸν πείϑω" νῦν δὲ ἕτερα αὖ κατηγορήσω διανοήματα σ 
πρὸς αὐτόν σε’ ᾧ ἀαὲὶ γνώσει ὅτι προσέχων γέ σοι τὸν γοῦν Ῥ. 

διατετέλεκα. δοκεῖς γάρ μοι, εἴ τίς σοι εἴποι ϑεῶν ", Ὦ 
.Δλκιβιάδη, πότερον βούλει ζῆν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὐτίκα 
τεθγάγαι, εἰ μή σοι ἔξέξαι μείζω κτήσασϑαι; δοκεῖς 

6 ιιο Ργοοῖΐὶ οοὐϊοοθβ σύ 
γε “πρὸ ἐκεῖνοι δὲ “-ὶ 

1 1τὰ ΟἸδεῖ. ναὶ, θη. 1. 
γυϊξο ταυτὰ ταῦτα. ὨὈϊβέοτιπξ 
διιῖθα πᾶθο 60, αυοά ταυτὰ 
ταῦτα ναϊ]οὶ δαάεηι ν ημαὸ ἔμ 

γι6 αἰεί. αὐτὰ ταῦτα δαες 
ἤρια (ροτδάθ ἀδβ) φωυαθ ἔμ 
αἷς. -- Μοχ δρ. ῬΊουὶ. ὅπου 
σὴ ἂν ὦ. 

5 Ῥοεὶ εἰδέναι Ἰηδοτῖι τι ΟἸ πὶ 
Ἰοροθδῖυν καὶ ἀκοῦσαι: δάπιο- 
ἄσπι τπορίθ, Ῥοδὲ 11πἃ ἀκού- 
σει οἱ δεαιθηῖθ ἀκουσομένῳ. 
τη ἀτοῖασπι δυΐθπιὶ δαι]ογδῖδ 

, 

ἂν μοι 

Ιϑοιοηβ πος ͵ᾶπι οτδὲ αποά 
ἴῃ ἸΙοηρθ πιᾶχϊπιᾶ οοάϊοιιπι 
Ῥᾶσῖο Ἰορίτις εἰδέναι ἀκοῦσαι 
8106 καί. ἴπ τοχῖι δυῖθαι Ῥτο- 
ΟἿΣ σοπιπιθηϊδῖιῖβ ΔΡΡΟδὲῖο 1Π1" 
Ῥοτίυμα 116 νϑῦρᾶ ρῖδηθ ἀθ- 
διιπῖ, Ἀδοῖθ τἴδαιιθ Β6. οπιῖ- 
οἰῖϊ, Τυπι ῥτῖιιβ καί δηῖθ ὡς, 
οὔλΐβδαπι δΔηῖθαᾶ, ΟΧ ΟἸμλΏθ118 
σης οοαὔά. οἴ 6 Ῥεέοοϊο δὰ- 

ορίδίυπι οϑβῖ, 

ι Οὗ, ΑΙοῖΡ. Π. 6. οὲ δι 
ὩΟΙ͂. 

5 Ἰιὰ οοὐά, ορὲ. οὲ ρίυγσ. 
ῬΓῸ 80Ιοθοο δοκῇς. Ῥατζίῖς. ἄν 

Η 2 7υ2- 



«οὐ μόνον ἐν 

116 ΑΖ ΚΙΡΒΙΑΜΨΗΣ 

ἑλέσϑαι τεϑνάγαι. ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνε δή ποτε ἐλπίδι ζῆς, 
. ἐγὼ φράσω. ἡγεῖ, ἐὰν ϑᾶττον εἰς τὸν ᾿4θηναίων δῆμον 
παρέλϑης" τοῦτο δὲ ἔσεσθαι μάλα ἡμερῶν ὀλίγων ὃ. πα- 
οελθὼν οὖν ἐνδείξεσθαι " ᾿Αθηναίοις, ὅτι ἀξιος εἶ τιμᾶσθαι, 
ὡς οὔτε Περικλῆς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γεκομένων, 
καὶ τοῦτο ἐνδειξάμενος, μέγιξον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πόλει" 
ἐὰν δ᾽ ἐνθάδε μέγιξος ἧς, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ᾿Ἔλλησι" καὶ 

“Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅσοι ἔν 
τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰκοῦσιν ἠπείρῳ. καὶ εἰ αὖ σοι εἴποι ὃ αὖ- 
τὸς οὗτος θεὸς, ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναςεύειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ, 
διαβῆναι δὲ εἷς τὴν ᾿Ασίαν οὐκ ἔξέξαι σοι, οὐδὲ ἐπεϑέσϑαι 
τοῖς ἐκεῖ πράγμασιν" οὐκ ἄν αὖ μοι δοκεῖς ἐθέλειν οὐδὲ ἐπὸ 
τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ 

, τῆς σῆς δυνάμεως πάντας, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀνθρώποις. καὶ 
οἶμαί σε πλὴν Κύρου καὶ Ξέρξου ἡγεῖσθαι οὐδένα ἄξιον λό- 
γου γεγονέναι. ὅτι μὲν οὖν ἔχεις ταύτην ἐλπίδα, εὖ οἶδα, 

δ καὶ οὐκ εἰκάζω. ἴσως ἂν οὖν εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἀληθῆ 
λέγω, Τί δὴ οὖν, ὦ Σώχρατες, τοῦτό ἐςί σοι πρὸς λόγον 

Ἰυηρολάα ἰηβηϊῆνο, Βὶς υἱ 
ΟΣ ἃ. ἃ. οὐχ ὧν αὖ μοι δο- 
κεὶς ἐθέλειν, οἱ Μθηο, 9. (νϊ]ά. 
10᾽1 ποῖ. 10.) ρΡοβὲ οἶμαι. για, 
οἱ ἱπέγα 47. ἃ. Αἷς. 11, 1. οχῖσ, 
8. ο. 10... 11. ἃ. ἢ. 23. ᾿. 
υϊδυ8 Ἰοςῖδ οπιηῖριβ οδάθηι 
σομδίσγιοϊϊο ἔῃ νϑεθὶ8 δοκεῖς» 
δοκεῖ, οἴει, Ἰάθαι πιθηδμπι 3 
ΔΙ χυῖθιι8 110 τ18 ρϑροϑει, 

3 Β6. οἴπι ορίϊπιῖδ ΟἸδεῖε. 
Μναϊ. ἡ ϑη. Π. μᾶλα ὀλέγων ἥμε- 
ἣν, δίαυθ δῖς Θοἴταπ Ῥγοοῖιϑ 

1π δομοϊιογυμι σοηϊοχῖι. 

ζωῆς, ὡς δηλοῖ τὸ ῥητόν. ᾿4θή- 
γησι γὰρ οἱ νέοι εἰς μὲν τοὺς 
ἐφήβους ἐ εἰσήεσαν ὀχεωκαίδεκα 
ἔτη γενόμενοι. δύο δὲ εἰς περι-- 
πόλους ἠριϑμοῦντο, περιιόντες 
τὴν χώραν νυχτὸς, φυλακῆς ταύ- 
τῆς ἕνεκα καὶ γυμνασίας πολε- 
μικῆς ἑαυτῶν. εἶκος ᾧ δὲ λη- 
ξιαρχικῷ ἐνεγράφοντο γραμμα- 

τείῳ. καϑ᾽ ὃ δὴ ἐκκλησιάξοντες 
παρελάμβανον καὶ τὴν πατρῴ 
οὐσίαν, ἢτις καὶ λῆξις ἐκαλεῖτο, 
ὡς Πολυδεύκης ἐν ὀνομαςικοῖς. 
νι, Ρο]]. 8, 9, 23 οἰ 20. 

4 ΨυΠρο παρελθὼν δέ. Οοι- 
τιοάπιβ οὖν, 4ὸ δἴουξ Ἰδεῖηο 
ἐξίξισν Θγδο (ν. Ἐκηθϑὲ. Οἷδν. 

16.) οταῖο ροδῖ ρδγϑῃδεη 
ΤΟΒΏΏΣΙΓ, Ὀγδοοιηΐθ Νωτη- 
Ὀθύβοῦο γϑροδιΐ ὁ Ο]ασῖς. Καῖ, 
θη. Π. Ἐχ ιἰϑάθη μῆς ἀ6- 
παιπὶ δάορίαν! ἔυϊαγαπι ἐγδεί- 
ξεσϑαε Ῥῖο νυϊχᾶῖο -ασϑαι, 
ϑινῖ8Β ροδὲ }|4 ἐὰν 

φης Δοχιδίαη θἕδαι δΐυξὶ 10. 
οὐπιὶ ἴθῃθγθ ροΐοσαῖ, γιὰ, δά 
Οε. 44, 3. 

5.80]. 1 ἐνδειξάμενος ἐπὲ 
τοῦ λογισμοῦ τάττει, τὸ δὲ ἐπι- 
δειξάμενος ἐπὶ τοῦ ἀποτάδην, Ἀ. 
Θ. ἀθ ὁο συοὰ αἰγδοεῖδ, γέ 
ἑρτα οδίδηδίταν. Αἀ δοεδο- 
Ἰυπὶ πος οσοπέ, Μϑρο 15. ς. ἐ. 
ὉΌΣ Ῥυγίουι ἰοοο γοβρδὲ ϑοοζᾶ- 
ἴθι Μοηο, ει ναὶ ἐνδείξα-- 
σϑαι εἰ ἔχει ὥσπερ λέγει, χυοὰ 
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ὃν ἔφησϑα ἐρεῖν ", διὸ ἐμοῦ οὐκ ἀπαλλάττει; ἐγὼ δὲ σοΐγε 
ἐρῶ, οὗ φίλε παῖ Κλεινίου καὶ “Δεινομάχης. τούτων γάρ 
σοι ἁπάντων τῶν διανοημάτων τέλος ἐπιτεϑῆναι 5 ἀἄγευ 
ἐμοῦ ἀδύνατον" τοσαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἔχειν εἰς τὰ 
σὰ πράγματα καὶ εἷς σέ. διὸ δὴ καὶ πάλαι οἴομαί " με τὸν Ὁ. 
ϑεὸν οὖκ ἐᾷν διαλέγεσθαί σοι, ὃν ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα 
ἐάσει. ὥσπερ γὰρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν τῇ πόλει ἐνδείξασθαι, 
δτι αὐτῇ παντὸς ἄξιος εἶ, ἐνδειξάμενος δὲ, ὅτι οὐδὲν, ὅ,τι 
οὐ παραυτίκα δυνήσεσϑαι "- οὕτω κἀγὼ δαρὰ σοὶ ἐλαιίζω 

εἰ οτος ναῖοὲ διδάσχειν 4ε- 
ἹπΟΙ ΣΈ ΓΟ: ϑοοιδῖθβ  δυΐσδπι 
ζέετααι 11 Ῥγονοοσδεῖ 7::- 

ἵνα ἐν τούτῳ ἐπιδεέξηται. 
Οοπξ, οἴδηι Α]ο. Π. 17. ἃ. 

1 δῖ. οἴἹὴθς Ὀγδοῖθ. Ἵοοά. 
γεῆ. Ζ'΄ εἰ εοἀ. Βᾶ5. 2. υπηᾶϑ 
Αεξυδ τϑοϑρὶξ δυιϊουϊυπι, τὸν 
λόγον: οὐδ δϑηϊθηῖδθ δ6- 
εθο. Νίαπι αιιοα ἀϊοᾶς ἔοτ- 
1186) 16γον ὃν 6566 Ῥτὸ ὅν λό- 
γεν, Ἰὰ πιοὴ δι] 3Δοϊδὶ 516 
ἘΣΘΙΏΡ16: (πι81Ρ086 δὶ πάοτ- 
ὅμδ φιιοαχιΣθ. Τὺ νυ]ραῖδηι δι:- 
͵μ56 ἸΙοοῖ, ποπ ἀϊδογίθ ἴδπιθῃ, 
ἰυϑῖς δὰ Ῥεοίαρ. 36..) ἀε51:- 
ἰἱἱὰ8 ἔιῖδ66 νἱάοιυγ. -- Μοχ 
Ὀο διά γᾶτβ σοὐΐϊουπι δι᾽ ὅν: 

.«δοὰ ρεδϑαίδι :1υα, αιοάὰ οεῖ 
Ὸ τε - - Τυπὶ ρῬζὸο νιῇρ. 

δὴ Β6. οτπι ΟἸδεῖ. γι. 
᾿ ὕξῃ, Π. ἐγὼ δὲ: τοοῖδ: ν᾿ Ετέ, 
δὰ δϑυρῇ. Απερ. 1181. 

8 Αριιὰ Ῥεοοΐυπι οβὲ ἐπιϑ εἴ- 
γει, Ἐϊοΐηυδ: ἦα; εορὲξαξξο- 
ΠΗ ἔμπα! ορέαξιπι μβπεπι 

᾿ Ῥεγάμοεν' ε αδεμό τηὲ πιϊπὶτιδ 
Ἑυπάσπι δυΐθηι νη]ρᾶ- 

Θ δο 8) 6886. Νδι- 
ἴσδλοο ζΟσ. 4. 532. υοῖ. 2.) 
ΠΟ οτος: ἡδηὶ ἀϊνθγβιπι Θδὲ 
Βοο ποκίσμηι: λαγμπ εἰδὲ “0- 
ἐἰαείοπαπι βπὲς (Ἰτοθὰϊ θηϊπι 

, ὅτδθοδ νϑῦδᾶ Ῥγθββ115 πιιιδγῖ) 
ππροτιὶ τιοτὶ βοῖεεε. Ἐ τῇ 
δε αυϊάδπι ςδηϊδηῖϊα οοπι- 
τοῦτος ροηϊνιϑ σδ8:15 τηϊῃὶ 
νἱάσίτ: δοίινα ἀδίῖνο δοῦγθ 
Ὀδχεκοῖ. 1]. -, 107. ηυςή- 

σεις) οὐδ᾽ αὖτε τέλος μύϑῳ ἐπι- 
ϑήσεις. 

5. δῖς γζὸ νυ]ρ. οἶμαε Ηἰὶς 
Γϑοῖβ Οἰαΐκ. γαῖ. δ οα Ηις 
6η1π|ὶ ϑοογδῖθβ ορίπζοπεονε δι." 
ἃπι γεοΐξογσὶ ἀθ Ὡπιῖξη8 1111115 
σοΟΙ51:10.9 1 Ῥδυἷΐο 5ΌΡΘΕΙΟΥΣ 
οἶμαι δυΐῖοπι δᾶ (46 80 ἔρϑο 
Ῥεγτμαείοπειπ. Ὑὶά, Ὀγδπιπ. 
ἃτΡ0]. ἴπ πᾶ. σοη)αρδ. 

4 ει ἐνδείξασϑαε τἰϑαὰι 
δὰ ρῬεῖμβ ᾿δίιιά δυγήσεσθαι ἥδ. 
βδυηΐ ἧπ ΟἸδεῖς. γαῖ. γϑη. Π: 
οὐ͵]ιι8 οπλϊδδοοϊδ Ὠ1]1}0πὶ Ὡ6- 
406 ὁμοιοτέλευτον που ὁμοιό-. 
ἀρχῖον οδυδᾶ εδῖ, ἵπιῆηοὺ 16 
0Π|118515ς. υἱ Πι186Θ ΟΣ δΌΡΘΙΕΙΟ- 
τῖρυδ (ἀ. ς,) πιϑηῖ διά! θμῖδ 
ϑροηῖθ σϑουγγιηῖ, οὐαὶ 6]6- 
δδμῖα δὲ φοιβριουϊδῖθ ὍὉτγθ- 
ΥἹΟΥ͂ Βθύπιο δνδαϊι 16: ὥσπερ 
ἂρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν τῇ πό- 
,) οὕτω κἀγὼ παρὰ σοὶ ἐλπί- 

ζω μέγιςον δυνήσεσθαι ἐνδειξά- 
ἐνὸς ὅτε παντὸς ἄξιός εἰμί σοι- 
ΔΏς 1ἴδαιιθ νϑγᾶπι ΒΟΥΡΊΟΥΙΒ 

πλδ11Π|, Οοίθἃ ΟῚ ἸΏ ͵ΘΓΡΙΘ... 
τἰπλθηῖι, 86 πιδῖὶθ δϑαά μι]: 
Ιου) 8 δρΡΡ]πιθηΐαπιὶ 6880 
α6ῆ86ο, δηίϊαυυπι ἴδισθη 1]- 
1, οὐπὶ Ῥτοο]ι8 αυοαιθ Μᾶ- 
μοδῖ: οἷ. ποῖ. 5. (δίθευπι ἴΩ 
Ἦ18 νου 18 δουιβδῖιιπλ ἐγδεέξασϑαι 
τὰθηο οἄγογο ἀοοιτηλ}8 διιρτα 
δα Οτῖς, 1... ; πιοϊδδίαπι διυῖθαι 
ὅτε δηῖθ 'ᾶρθο οὐδὲν ὅντε οὐ 
φγδϑϑοιηῖδι5 Ῥγοςΐο οὲ Β6].- 
Κοσο οπιίϊογα ροίογδηχις, δϑὰ 
πὰς απ064ι16 τϑιληυλπαιδ ὩΡ 

ἃ 
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μέγιξον δυνήσεσϑαι, ἐνδειξάμενος ὅτι παντὸς ἄξιός εἰμί σοι 5, 
καὶ οὔτ᾽ ἐπίτροπος, οὔτε συγγενὴς, οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ἱκα- 
γὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιθυμεῖς, πλὴν ἐμοῦ" μετὰ 

“Ὃ Ὁ ’ δ 5 δ δ ᾿ 
σιξου ϑεου μέντοι. γεῶτέρ μὲν οὔ» Οντι σοὶ, Και πριν Έτ0- 

σαύτης ἐλπίδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὃ ϑεὸς δια- 
λέγεσθαι, ἵνα μὴ μάτην διαλεγοίμην- νῦν δὲ ἐφῆκε 5’ γῦν κί 

6γὰρ ἄν μου ἀκούσαις. ..Δ. Πολύ γέ μοι, ὦ “Σώκρατες, 

Ω 

. ΣΩ, ᾿“ρὰ ἐρωτᾷς, 

γῦν ἀτοπώτερος αὖ φαίνει, ἐπειδὴ ἤρξω λέγειν, ἢ ὅτε σιγῶν 
εἵπου. καίτοι σφόδρα γε ἦσϑ᾽ ἰδεῖν καὶ τότε τοιοῦτος. εἰ 
μὲν οὖν ἐγὼ ταῦτα διανοοῦμαι, ἢ μὴ, ὡς ἔοικε, διέγνωκας" 
καὶ ἐὰν. μὴ φῶ, οὐδέν μοι ἔξαι πλέον πρὸς. τὸ πείϑειν σε. 
εἶεν (. εἰ δὲ δὴ ὅτι μάλιξα ταῦτα διανενόημαι, πῶς διὰ 
σοῦ μοι ἔξαι, καὶ ἄνευ σον οὐκ ἄν γένοιτο, ἔχεις λέγειν; 

εἴ τινα ἔχω εἰπεῖν λόγον μακρὸν, οἵους 
δὴ ἀκούειν εἴθισαι; οὐ γάρ ἔξι τοιοῦτον τὸ ἐμόν. ἀλλ᾽ ἐν- 
δείξασϑαι μέν σοι, ὡς ἐγῴμαι, οἷόστ᾽ ἂν εἴην ὅτι ταῦϑ᾽ οὕ- 
τως ἔχει, ἐὰν ἕν μόνον μοε ἐϑέλης βραχὺ ὑπηρετῆσαι. «4.4. 

.᾿4λλ᾽ εἴ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι λέγεις τὸ ὑπηρέτημα, ἐθέλω. 
ΣΩ. Ἦ “ χαλεπὸν δοκεῖ τὸ ἀποκρίνεσϑαν τὰ ἐρωτώμενα; 

αἰϊὰ δυΐυ8 δηδοοϊ ῃδθ οχ- 
δρ]ὰ 4080 οΟ]]6ρι Ποιηα. 
δὰ Ῥδδ6 ο, 19. 

δ δ ΒΘ σ “οἴπὶ ΟΡΈΣΠΙ18 
ΟἸ δεῖ. δῖ. ὕϑοη. 7, οὐκὶ οΟΪ:πὶ 
Ἰερογοῖις παντὸς μᾶλλον ἄξιός 
ξιμι. 8106 σοὶ, Θ᾽ οἷἱπὲλὶ νοΟσΘ 

᾿πιρογίιιηδ μᾶλλον, αὐιδπὶ ΘΓ 
Ἰῃοοριδηιδηι 1 γασιὶ, ξουπι- 
ἴδιαι παντὸς μᾶλλον (ν. πὰ.) 1ῃ 
Δαΐπιο ΠΑΡ Ωδ ᾿σγθρβῖ886 ρὰ- 
ἴο. δὶ διιΐθπι ποθ ο88 1518 
δογιρίυτα οἰΐδπλ τη ἰθχῖι Ῥγο- 
ΟἿΣ σου θηῖδιῖ}8 1ηϑοσγῖος [ἢ 
4 Ργοχῖπιθ δ δθαι θᾶ 118 
Ἰορυπῖιν: καὶ οὔτε ἐπίτροπος 
οὔτο ούνεργός τις ἄλλος οὐδεὶς 
κ. τ. λ. 

6 Ηδιυβάξιιδ γοεδυπι ἐφιέναι 
τδῖιις ἐπιρείἰεπεὶς δῖ λ 6580 
Ἰοροάσπι Ῥσοῃυηῖδρδῖι ἀφῆ- 
κεὶ Ἰάαυθ ᾿η Ῥ͵οοΙΣ Πδτ᾽5 1.- 
ἴθ. νᾶγιὰβ ᾿ἰϑοϊϊοηθ. οδβὲ: βεὰ 
νἱά, ΣῈΣ Οσϑυζοσ Ὁ... 164. υΐ 
ρῖθ οἴσδιι δ πιοηθῖ ρεδϑοθρῖξ 

Οτγδηδῖοῖ τ ἀρρϑηᾶ. ϑῖυ- 
᾿ Ζἴδηδ δὰ Εἰἴγτηοὶ. Οαά. Ρ. 685. 
Ι, 55. τὸ γὰρ ἐφίημι διπλὴν ἐν 
ἑαυτῷ περιορίζει σημασί ἥν τέ 
με γὰρ τὸ προτρέπω καὶ ἐνδί» 
ωὠμί, ὡς τὸ ἐφίημέ σοε λέγειν. 
νι. δίυγζ. [μο6χ. ΧΏΡΗ. δ 
ν. ΕἸτγηπιδυὶ διιῖθπι ροϊεδῖ νυΐ- 
βαῖδ Ἰθοῖο οἰϊδπι οχ Ῥσῖδβοῖ" 
δΠη0 1. ὁ. ὉὉΣ πιϑηῃάοδιτ ἔφα 
ὩΟῺ σῇοῦο πῃ Οσδθοῖθ Ἰθρευγ, 
δο ἢδθο αυοάὰθ δ8:π6 νᾶ- 
τἰοῖδῖθ δάάσίυς ἱηϊογρεειδεο 
9. Ὁ ΏΟ, ἐπιφιΐξ ἡ Ὠσησ ΘΩΣΝ 
πιθ διάϊδδ᾽. Οοηξ, Οχῖι, 43. 
ο. φυδησιδηι 1δΣ ἢπ πο οοὰ. 
Ῥατ. Η οδὲ ἀφιέντων: σοπῖζα 
1614. 9. ἃ. υδὴ᾽ ἀφιέντων τηδρξὶα 
ῬΓοΟρΡτθ ἀϊοΐυπι. πὩ118 Ἐδηλθῖ, 
οοὔοχ δροῖ ἐφιέντστων, Ὥθαῃο 
ἢος 101 πι8]9. 

1 ψιά, δὰ Μϑροῃ. 7. ποῖ, ὅ. 

8 Τεριυς νυϊρο Εἰ χαλ.- 
πὸν ---ἰ αὐδο δὲ 6}]1ρ[1ο8 τὸν 
δροὨδῖο ἔδοὶ]ῖ8 πηι 6]]Θοῖυ Ροϑ 

8116- 
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Α4. Οὐ χαλεπόν. ΣΏΩ. ᾿Αποκρίνου δή Α44. Ἐρώτα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὡς διανοουμένου σου ταῦτα ἐρωτῶ, ἃ φημί 
σε διανοεῖσϑαι. 4... Ἔξω, εἰ βούλει, οὕτως" ἵνα καὶ εἰ- 
δῶ, ὅ;τε καὶ ἐρεῖς 5. 
τ ΣῺ, Φέρε δή. διανοεῖ γὰρ, ὡς ἐγώ φημι, παριέναι Ἴ 

; συμβουλεύσων ᾿.«Αθηναίοις, ἐντὸς οὐ πολλοῦ χρόνου. εἰ οὖν 
μέλλοντός σοὺ ἰέναι ἐπὶ τὸ βῆμα λαβόμενος ἐροίμην, Ὦ 
᾿Αλκιβιάδη, ἐπειδὴ περὲ τίνος ' ᾿Αϑηναῖοι διανοοῦνται βου-- 
λεύεσθαι, ἀνίξασαι συμβουλεύσων; ἀρ᾽ ἐπειδὴ περὲ ὧν σὺ 
ἐπίξασαι βέλτιον ἢ οὗτοι; τί ἄν ἀποχρίναιο; 4.4. Ἐΐ-. 
ποιμ᾿ ἄν δήπου, περὶ ὧν οἶδα βέλτιον ἢ οὗτοι. ΣῺ, Πε- 
υὲ ὧν ἄρ᾽ εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαθὸς ξύμβουλος εἰ (4. Πῶς. 
γὰρ οὔ;. ΣΙ. Οὐκοῦν ταῦτα μόγον οἶσϑα, ἃ παρ᾽ ἄλλων 
ἔμαϑες ἢ αὐτὸς ἐξεῦρες; 4.1. Ποῖα γὰρ ἀλλα; ΣΏ. Ἔςιν 
οὖν ὅπος ἂν ποτε ἐμαϑές τι ἢ ἐξεῦρες, μήτε μανθάνειν ἐϑέ- 

νἱ8δ ορῖ οοὐά, ορίθχ:ιϑ 
οὐμιδηῖϊ, υἱγιλα:16 δΘΥνδΏ- 
ἄυπι θδῖ. Νά υἱἷξϊ ἀθ Ῥγῖοσι 
ὩὨΘΙΏΙΏΘΠΔ Κ6] ᾿Ὡ ΘΟΣΟΟΣΣΘΣ νοσ- 
δᾶϊι ἐῃ [εἶδ 11ἰἰοτῖβ αὐ δ ὲ1Δ- 

ΠΤ 1ῃἰθχγοβι! σι θ πὶ 7048118 
δὲς ἔοτϑί 1δῖα: (λλ᾽ Ἶ ζαλεπὸν 

ις τὸ ἕτημα; Ἄδερ... 
ἐτὸν τὸ ὦποκ ἔνεσϑαι. 8988 

᾿ Ροεῖ Ἠυ)υδαιοάι δΒΘΙΙΠΟΏΘΠΣ, 
2 κε μὴ χαλεπὸν λέγεις, ἐϑ - 
ὕ σαι, ἈΘΙΏΪΩΙ ἧχι ΤΣ Θ}- 

ἴδπὶ ΥΘΏΣΓΘ ροΐθϑὲ ΣΘΘροῃαοχθ: 
Εἰ χαλεπὸν τὸ ἀποκρίνεσθαι: αἱ 
δ. Ποϑὲ ΟΧ Ὡθρδῖῖνᾶ αἰι86 ᾿ταθ- 
οϑάξὶ ΠΥΡοΟΙ͂ 6851 πιθηίθ τϑρϑίδ- 
ἂς χαλεπόν ἐςιν Ἰάσχιια 1 Ὧ6- 
μἐδοθαι σοηνθογίδισ. ΟοὨ" 
τῷ ὑτὦ οὈπϑθμΐδηθα ᾿οαιθΏ" 

᾿ς δὲ ἔοτδα ϊὸ οδὲ ἀϊσθοῖα :- 
το; δᾷ ϑαπιαυο δοΐδης. 

τοοὶΘ τϑδροσίἀϑίυς ἡμὰο ποὺ 
οὐ χαλεπόν. δι οὐπὶ ἴῃ δη- 
Ἐφυ δ: πιῖδ ΔΘ 116 δία: 1 χ6- 

. οδηελθδι 116 110 118 διιδα00 ἀθαιι9 
διαδοδῖις ἀἰδιϊμοιο ἱπίοσ ἤ, ἢ». 
δ: τϑροόρθσθ μἷῖσ ἡ 60 πι3- 
δὲ ἀυδὲϊδνξ, οὐ τη δδίϊιδ 
θα τϑηάι; ἴθ ΟἸΔΏΣΡ0}8 
πο 1198. ΓΘουγγδὶ θέν 
42. Ὁ. υδὲ νμο. ΕἸοϊηι8 Ὠοδίσγο 
ἰἴοοο: Νιωπι αἀἐββειίε εἰδὲ νἱ-- 
ἀἰδειω" ἰ--- γοροπιείονγε ἢ 

3 Θυρῖίοχ ἱδιιὰ καί δὰ ηο- 
δἴκυι 689 δϑηδι τϑἀμπηάδῖ, 
τ 110 δοοΐυς ἰδθ οἱ αυδηι- 

ἴυγχυπι μιιῖο. 1 Ροβίϑσίιβ 
Θἴ1δπλ ΘΘΟΙΒΌΠΙ 88ξ 1}}}118 ὁΧ- 
Θ110118 ἀοἔεομαϊτυγσ. Ἐπ: δηϊπι 
ζάθπι Πυὰ καί, ᾳυοᾶ δά 1η- 
τδηϑί οὔθπι δῖ 1} ΘΟρΡΠΟΒΟΘΩΩΣ 
Σπαϊοσδη ἄδην [ἰθχσγορδῖινι8 δά. 
Ἰυπρίίυτ: τό γὰρ καὶ ἐροῦμεν; --- 
εἰγος δὲ καὶ ἔςι; οἱ 5ἷηι. νἱά, 
Ἡεϊηά, δὰ Τμϑδοὶ. 6. : ἤθϑαιιθ 
τϊηυ8 ἘοΙδῖινιδ: 1.095. 7. Ῥ. 
821. 6. λέγ᾽ δὅ,ιτι καὶ φὴς» ὧ 
ἐνε: οἱ 1 ϑδάθῃ, αιᾶπι Πὶς 
ΔΌΘειδ., ἔογπιυ]δ Ροδίθσιιϑ 

ταὺῦπτϊυπιοὰο καί Ῥοδιίιπι θδῖ 
Ἡοχοάοῖο 2, 114. ἕνα εἰδῶ, ὅ,τι 
κοτὲ καὶ λέξει, 

1 δῖ. Ῥζο νυϊρ. οἷτπι τινὸς 
τθοῖθ ϑίερῃ., ἴσο δϑῃδι : τέ 
ἐςι, περὶ οὗ ἐπειδὴ ᾿49. διανο- 
οὕὔνταν βουλεύεσθαι, ἀνίςασαι 
συμβουλεύσων; αἱ πῖοχ ἢ 9. 
ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύων- 
ται, Ῥίο: τέ οὖν ἐςι περὶ οὗ 
ὅταν βουλεύωνται. .Αἀ, πὰ. ν. 
Ί1ἴς. 

. Αρυὰ 
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ο.2ων, μήτε αὐτὸς ζητεῖν; 44. Οὐκ ἔτι. ΣΙΏ. Τί δέ ; 
ἠϑέλησας ἄν ζητῆσαι ἢ μαϑεῖν, ἃ ἐπίξασϑαι ᾧου; .4.4. Οὐ 
δῆτα. ΣΩ. “4 ἄρα ὅ" γὺν τυγχάνεις ἐπιςάμενος, ἣν χρόνος 
ὅτε οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι; 4.4. ᾿Ανάγκη. ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν ἃ 
γε μεμάϑηκας σχεδόν τι καὶ ἐγὼ οἶδα 5. εἰ δέ τι ἐμὲ λέλη-᾿ 

ἀ,ϑὲν, εἶπέ. ἔμαϑες γὰρ δὴ σύγε, κατὰ μνήμην τὴν ἐμὴν, 
γράμματα, καὶ κιθαρίζειν, καὶ παλαίειν" οὐ γὰρ δὴ αὐλεῖν 
γε ἤϑελες μαϑεῖν δ. ταῦτ᾽ ἐςὶν ἃ σὺ ἐπίξασαι, εἰ μή πού 
τι μανϑάγων ἐμὲ λέληθας" οἶμαι δέ γε, οὔτε νύχτωρ οὔτε 
μεϑ᾽ ἡμέραν ἐξιὼν ἔνδοϑεν «. 4.4. .41λλ᾽ οὐ πεφοέετη- 

8 κα εἰς ἄλλων ἢ τούτων. ΣΏ. Πότερον οὖν, ὅταν πτερὲ 
γραμμάτων ᾿Α4ϑηναῖοι βουλεύωνται, πῶς ἄν ὀρθῶς γρά- 
φοιεν, τότε ἀναςήσει αὐτοῖς συμβουλεύσων; «4.4. Μὰ 4 
οὐκ ἔγωγε. ΣΏ,. ᾿Αλλ δταν περὶ κρουμάτων ἐν λύρᾳ; 
«44.. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὲ παλαισμάτων γε 
εἰώϑασι βουλεύεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 4.41. Οὐ μέντοι. ΣΏ. 

».Ἵ Ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ που, ὅταν γε 
περὺὸ οἰκοδομίας. «4.4. Οὐ δῆτα ΣΩ. Οἰκοδόμος γὰρ 
ταῦτά γε σοῦ βέλτιον συμβουλεύσει. «4... Ναί. ΣΩ. Οὐδὲ 
μὴν, ὅταν περὶ μαντικῆς βουλεύωνται; «4.4. Οὔ. ΣΏΩ. Μάν- 
τις γὰρ αὖ ταῦτ᾽ ἄμεινον ' ἢ σύ. ΑΑ. Ναί. Σ,. Ἐάν 
τέ γε σμικρὸς ἢ μέγας ἢ, ἐάν τε καλὸς ἢ αἰσχρὸς ἔτι τε γεν-. 

ο. γαῖος ἢ ἀγεννής 5. «ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ,; Σ.2. Εἰδότος γὰρ, 

420 

5 δῖ. ἀυρ]101 ν» ἱπ ΟΡ πιῖ8 
δὲ Ὀ]υγίπλ18 δουιρία δὲ ἢδθο 
νοχ. ϑιυπὶ ἴδπιθῃ 401 αϊδε!η- 
δυδηῖ Ἰηἴος ἀγενής ἀΘ ρσϑῆθεθ 
θὲ ἀγεννής ἀθ ᾿πάο]06, Ὦοιν. 
δὰ ΟΠμδνιῖ. 3, 5. Ὁ. 388. 1,10. 
ΕἸδοη. δὰ Ἐύυρδτ, 1. Νο- 
4110 5δ8η6 ἃἀ6 ροδίογ οτὶ 78 

. ἃ Δρυὰ δοΐυμα Ῥεγοοΐιπι ἢξο 
εδῖ 1 δαί; ΄ 

δ .519 Βθ. οχ ορίϊπιϊβ, Ὑυ]- 
80 ᾿4ρ᾽ ἁ 

4 Αν. Ῥεοοϊ. χαὶ αὐτὸς οἶδα. 

σε: ςοπξ 

5 Ἐμδῖιι8 ΑἸοΣθ1Δἀϊ8 οὐξΐιιην, 
αθοὸ εἰρῖᾶπι ρϑτηβϑαυθθδῖυτ, 
δηδτγεαῖ ΒΡ] ἴδγο. 1ῃ 11110.8 νὶ- 
ἴα. α. 2, υδὶ ἑηῖδι 4]14: τὸ δ᾽ 
αὐλεῖν, ἰηχυϊ, ἔφευγεν ὡς ἀ- 
γεννὲς καὶ ἀνελεύθερον. 

6. 80, ἐμὲ λέληθας. 

1 Αρυα, Ῥχγοοϊ. ὠμείνων, χιιοά 
Ῥοδβδὶξ Β]δηάϊγὶ : 86 πιθ]λι5 
τοξείας ογδῖῖο δὰ συμβουλεύ- 

ΟΣ ἥ συμβουλή. 
ΩΣ 

[ 

ῬΥΔΘΟΘΡΙΣ ρᾶτὶθ ἀιυθιϊαγθ Ὧο8 
δῖ ἰοσιβ Ατβίορῃ. Ῥδς, 
148. --- καὶ βωμολοχεύματ" ἃ- 
γεννῆ. δϑδοὰά ἀγενής ἀθ ποῦ 
δθηθεέοθο δουιθθηάυτι 6866 1 
ὨΘ4ΗΘ πιϑίγῖοθ πθῆϊ:9 ὁΧ Δῃ- 
τα 1 ΟΣ ρα πιπιαῖ} 0} ργϑδϑοθρῖο 
Ῥγοβδίωσ. [πιπ|ὸ ροϑγαιιᾶπι δδὲ 
ΓΟΡΔΡ116, δ᾽ουῖ γενναῖος, 1ῖἃ 

ἀγεννής αιιοηι6. πἰτᾶχιιθ τγ6]8-ς 
ἸΟΏΘ ἀἸχ)656 Αἰοο8. Νϑαιιθ 
ἄλπιθη δὲ {ποἀ ἔοτπιδπι 6ὖἶγ8- 
γής δυδρθοῖδαι τϑάἀαὶ ῃοῦῖε: 

οὐπλὶ 
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οἶμαι, περὶ ἑ ἑκάξου ἥ συμβουλὴ, καὶ οὐ πλουτοῦντος . «44. 
Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. .4λλ᾽ ἐάν τε πέγης ἐάν τε πλούσιος 
ὃ παραινῶν, οὐδὲν διοίσει «Ἰϑηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν 

τῇ πόλει βουλεύωνται πῶς ἄν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητήσουσιν 
ἱατρὸν εἶναι τὸν σύμβουλον. 44. Εἰκότως γε, «Σ,Ώ. Ὅτανϑ 
οὖν περὶ τίγος σκοπῶνται, τότε σὺ ἀνιξάμενος, ὡς συμβου- 

λεύσων, ὀρθῶς ἀναςήσει; ; «4.4. Ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πρα- 
γμάτων ̓ ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Τῶν περὶ γαυπηγίας λέγεις, 
ὁποίας τινὰς “χρὴ αὐτοὺς τὰς ναῦς γαυπηγεῖσϑαι; ; «44. 
Οὐκ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Ναυπηγεῖν ' γὰρ, οἶμαι, 
οὐκ ἐπίζασαι. τοῦτ᾽ αἴτιον, ἢ ἄλλο τι; ΑΑ. Οὔκ, ἀλλὰ 
τοῦτο. ΣΩ. ᾿Αλλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμά- Ῥ. 
τῶν ὅταν βουλεύωνται; ; «441. Ὅταν περὶ πολέμου, ὡ Σώ- 
κρατες, ἢ περὶ εἰρήνης, ἢ περὶ 5 ἄλλου του τῶν τῆς. πό- 

πραγμάτων. ΣΩ.4ρα λέγεις, ὃ ὅταν βουλεύωνται πρὸς 
τας χρὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι, καὶ τίσι πολεμεῖν, καὶ τίνα - 
τρόπον; (4. Ναί. ΣΩ, Χρὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον; «44. 
Ναί, ΣΩ. Χαὶ τότε ὁπότε βϑτπιον; .«..1.. Πάνυ γε. ΣΏῷ. 
Καὶ τοσοῦτον χρόνον, ὅσον ἄμεινον; 4.4. Ναί, ΣΩ. Εἰος. 
οὖν βουλεύοιντο «᾿ϑηναῖοι τίσι χρὴ προσπαλαίειν » καὶ τί- 
δι» ἀχρσχειρίζεσϑαι 8. καὶ τίνα τρόπον, σὺ ἄμεινον ἄν συμ- 

βουλεύοις «ἢ ὁ παιδοτρίβης; ; «44. Ὃ παιδοτρίβης δήπου. 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, πρὸς τί βλέπων ὃ παιδοτρίβης συμ- ἃ 
ῥουλεύσειεν 4 οἷς δεῖ προσπαλαίειν, καὶ οἷς μὴ, καὶ ὁπότε 
καὶ ὅντινα τρόπον; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. ἄρα τούτοις δεῖ 
ἐπροσπαλαίειν οἷς βέλτιον, ἢ οὔ; 414. Ναί. ΣΩ. ἶάρα καὶ 
τοσαῦτα δ ὅσ᾽ ἄμεινον; ΑΔ. Τοσαῦτα. «Σ,Ώ. Οὐκοῦν 
καὶ τόϑ᾽ ὅτε ἄμεινον; 424. Πάνυ γε. «ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 10 
τὸν  ἄδοντα δεῖ κιϑαρίζειν ποτὲ πρὸς τὴν ᾧδὴν, καὶ βαί- 

3 Ψια, ]ηά. 

4 Νοῖᾶ ὧν οπϑϑιιπι. υἱ 586- 
Ρἶιι8. νι. Ηδιηα, δὰ σογᾷ. 37. 

ὅαπν εὐγενής υἱτάχιθ δ᾽ βῃιῆ- 
οδϊοΘ ργοόθιπι δἱξ, 

ὃ Ἰληριῖ, αυδθ δηΐθᾶ (δ. 2.) 
τοοεηδθγδῖ, οδρτϊᾶ Θογυπὶ 41- 
δι, “ρθε ορᾶξ ΑΙοΣ 18.468. 

᾿Νι αὐπηγεῖσϑαι ᾿“- ναυπη- 
γὰν ---ἰ νι, Οτδπιην, 8. 138 
(122), 8. 

ὁ Ομ Ῥγαθροϑιτοηθπι 
86. οπε οριἱπιΐδ. , 

6. δ᾽. Τδμυογά. 7, 81. ὑπο- 
χωρεῖν, τοσαῦτα μαχομένους ὅσα 
ἀναγκείζονταε Ἡ. Θ. χοίΓο ο06- 
ἄοτο 1 υἱ τὰ} 1168 ἰδηΐι πη 8. 
ὀδίρηιβ Ριιρῃθηῖ, απδίθηιδ 
οορδηΐμ. 

4 Δειῖῖο. ᾿ηβουῖιβ 1Π60]}]1020 
Οοάά, ορί. αυὶ μαρϑῃὶ τὸ. 

2 ἴτ56- 



422 Α.4Κ181]14. ΗΣ. 

γεν; ΑΛ. Δεῖ γάρ. ΣΏ. Οὐκοῦν τοϑ᾽ ὁπότε βέλτιον; 
“4. Ναί. ΣΏΩ. Καὶ τοσαῦτα ὅσα βέλτιον; 41... (Φημί. 

ν. ΣΏ, Τί οὖν; ἐπειδὴ βέλτιον μὲν ὠνόμαζες ἐπ᾽ ἀμφοτέροις, 
τῷ τε κιθαρίζειν πρὸς τὴν ὠδὴν, καὶ τῷ προσπαλαίειν, τί 
καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιθαρίζειν βέλτιον ἢ; ὥσπερ ἐγὼ τὸ ἐν τῷ 
παλαίειν καλῶ γυμναςικόν: σὺ δ᾽ ἐκεῖνο ὃ τί καλεῖς; 44. 

ο. Οὐκ ἐννοῶ. ΣΏ. ᾿Αλλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσθαι. ἐγὼ γάρ 
που ἀπεκρινάμην " τὸ διὰ παντὸς ὀρθῶς ἔχον. ὀρθῶς δὲ 
δήπου ἔχει τὸ κατὰ τὴν τέχνην γιγνύμενον. ἢ οὔ; 441. 
Ναί. ΣΩ. Ἣ δὲ τέχνη οὐ γυμναςικὴ ἦν; 44. Πῶς δ᾽ 
οὔ; ΣΩ. Ἐγὼ δ᾽ εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βέλτιον, γυμγα- 
ςικόν. 414, Εἶπες γάρ. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καλῶς; «4.4. "Ἔμοι- 

ἀ, γε δοκεῖ. Σ.Ώ. Ἴθι δὴ καὶ σύ" πρέποι γὰρ ἄν που καὶ σοὶ 
τὸ καλῶς διαλέγεσθαι" εἰπὲ πρῶτον, τίς ἡ τέχνη, ἧς τὸ κι- 
ϑαρίζειν καὶ τὸ ἄδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς" συνάπασα 

11 τίς καλεῖται; ὀὔπω δύνασαι εἰπεῖν; 4.1. Οὐ δῆτα. ΣΩ. 
᾽4λλ᾽ ὧδε πειρῶ. τίνες αἱ θεαὶ ὧν ἡ τέχνη; .4.4. Τὰς 

᾿ Μούσας, ὦ Σώκρατες, λέγεις. ΣΙ. Ἔγωγε. ὅρα δὴ, τίνα 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἡ τέχνη ἔχε. 4.4. ἸΜΠουσικήν μοι δο- 
κεῖς λέγειν. ΣΩ. «““έγω γάρ. τί οὖν τὸ κατὰ ταύτην “ ὀρ- 
ϑῶς γιγνόμενόν ἐξιν; ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ κατὰ τὴν τέχνην 
ἔλεγον ὀρθῶς τὴν γυμναςικήν. καὶ σὺ δ᾽ οὖν 5 οὕτως ἐν- 
ταῦϑα τί φής; πῶς γίγνεσθαι; .4.4. Μουσικῶς μοι δοκεῖ, 

». ΣΙΏ. Εὐ λέγεις. ἴθι δὴ, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλτιον καὶ 
τὸ ἐν τῷ εἰρήνην ἄγειν, τοῦτο τὸ βέλτιον τί ὀνομάζεις; 
ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ᾽ ἑκάζῳ ἔλεγες τῷ ἀμείνονι ἢ, ὅτε μουσικώ- 

. 4 ἸΩΡΟγΘΡδῖΙΣ δηΐθα ὀρθῶς 
Δηῖ16 κιϑαρίζειν, αυμοά ἀδηιηᾶ- 
ἴὰπὶ ᾽ᾶπι ἃ δομηθιάθεο πῆς 
οπιϊβδιιπι διιοϊογιίδῖίθ οοαῶ. 
ΟἸδεῖς. γαῖ. γϑη. Ζ. 

8 6. 69 Ἧαῖ. σὺ δέ γ᾽ ἐ- 

πος νϑ] νοσι]ᾶ πού, χιιὰθ ψἃ- 
1οῖ ορίπον. 

1 ΟἸδεῖς, γι. ὕ ϑη. κατ᾽ αὐτήν, 
αυοὰ χεοοριὲ Β6.: τῇξῆὶ ο6- 
τογσοσαπλ δοχρίιγα δρίϊοσς νυϑ- 
ἀοίυτ. 

κεῖγο. 
Ν Ξ ἴδ χϑοῖθ σὴς δάξν ὁ 

4 Εἰοῖη. νοχῖ: σφμξάσηε οοάά, ορί. καὶ --- δὲ ---, δεΐασιε 
ἐρτωπι πε γαροπάεγ έτη, 
υἱ νἸάθαϊιν 106 1686 ἀποχριναί- 
μην ἄν. ϑ89ἀἃ τϑοῖθ μαροῖ νυω]- 
ξαῖΔ. ϑοογδῖθβ δῃξπὶι χϑϑρίοϊ 
δυδπι ἀἦθ ορίϊπιο 1η ᾿Ἰυοϊδη ἀο 
ΓΕΡΡΟΏ δ οΠθπι, αιδηὲ νὰ] οἱ 
Ἰανοῖυς ΑἸοιδίδάθει, οοθὶ 

ν, Οσάπεπι, 5. 149, (136). νω]- 
βο δὴ οὗν. 

δ Ῥτοοϊυδ: ἐφ᾽ ἑκάςῳ ἔλ. τὸ 
ἄμεινον, Ἰάχυθ τοεθριὲ Βοῖς- 
κοῦ, οὲ [δπὶ| δηῖθ διυπὶ Αδῖϊι 8": 
ᾳυδηφυδῆὴῦ ἧϊο ποπηΐϊθὶ ὃχ 

ώοε- 
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τερον, καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμναςικώτερον' πειρῶ δὴ 
καὶ ἐνταῦϑα λέγειν τὸ βέλτιον. 414. ᾿4λλ᾽ οὐ πάγυ τι 
ἔχω. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μέντοι αἰσχρόν γε, εἰ μέν τις σε λέγοντα ε. 
καὶ συμβουλεύοντα περὶ σιτίων, ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε, καὶ 
γῦν, καὶ τοσοῦτον, ἔπειτα ἐρωτήσειε, Τί τὸ ἄμεινον λέγεις, 
οὗ ̓ Αλκιβιάδη; περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν, ὅτι τὸ ὑχγιεινό- 
τερον" καίτοι οὐ προσποιεῖ γε ἰατρὸς εἶναι" περὶ δὲ οὗ 

λοϑπροσποιεῖ ἐπιξήμων εἶναι, καὶ συμβουλεύσεις ἀγιςάμενος, ὡς 
εἰδὼς, τούτου δὲ, ὡς ἔοικας, πέρι ἐρωτηϑεὶς, ἐὰν μὴ ἔχης 
ἐπεῖν, οὐκ αἰσχύνει; ἢ οὐχ αἰσχρόν φαίνεται "; «4.4. Πάνυ 
γε. ΣΩ. Σκόπει δὴ, καὶ προϑυμοῦ εἰπεῖν, πρὸς τί τείνει τὸ 12 
ἐν τῷ εἰρήνην τε ἄγειν ἄμεινον, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν οἷς 

ΟΟΓΏΔΥΙ͂Σ σοπῃ͵θοΐωγα: 411 ἴᾶ- 
ΘΠ ἴῃ ἃ Πᾶς πιιιδί 0.9 
ΠΟ 8:08 1|10γαῖ, δ6α ]Ἰοοιπὶ 8ῖς 
τοδηροθδῖ, ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ᾽ ὃ τέ- 
ρῳ ἔλεγες τὸ ἄμεινον ---. Ἡος 
οὐσίθ πιᾶΐϊθ. Νὰπηι ἐφ᾽ ἑτέρῳ 
οἷς Ὡμὰθ ἀϊοῖιπι πη σθβροι- 
ἀθὲ Ῥχγοχίπιο καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέ- 

. 868, δεεναίο ἀδῖϊνο τῷ 
ἀμείνονι, Ἀοάϊθ οἰΐδην πιρ]ΐυτα 
ἄνοο δυΐο νοῦὶβ ἑκάςῳ ταν" 
Ἰλι:οι: ἐφ᾽ ἑτέρῳ τῷ ἀμείνο- 
γ, --- καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ---; 
δᾶθα ϑιαΐπι 1ορΊπιθ δ: 1 χθ- 
τοῃάσδηξ. ]1η νυ ]ροδίῖδ διιῖθαι 
ἸΟΏ ἸΠΟΓΟΥ αυϊάθηι σοι ρθι- 
ἀϊοδυτι ἸΟχιδπαΣ σθηι89 00 
ῬΟΥ͂Σ Ιοοο δηῖθ ὅτ, μουσικοί- 
τερον ταθηΐϊθ δΌΡΡΙοηαιπλ θεῖ 
ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ναὶ ἐπὶ τῷ μὲν ---- 
ουὐυδαι!θ ΘΧΘΡ]8 ἐς Μὰ δρυὰ 
Ἡουδάϊυπι Ρ. 76.9.9 συδησχυδηι 
]υπ ἴῃ 1116 δάδο ἀιυζιιι, 
υἢὲ σοτρίοχῖνο 1531: ἕχαςος 8]- 
ἰθγατ δὲδιϊπι πιθιθειπι δ(- 
μιδογϑδοδῖ (ἔλεγες ἐφ᾽ ἑκάςῳ ὅτι 

. μουσικώτερον) : ὩΘῺ Ἰᾶπεόῃ μος 
ΣΏΖυδπι, ΠΊΟΤΟΣ, δ6α ζογησδηι 
ἕκαςος Ἰοοο Ἰοριπιᾶθ ἑκάτερος. 
ψοόζὰπρ ἀθ δ16 υἱὲ 5ἰδῖι88.. 
ἀδεϊνιιπι τῷ ἀμείνονε βθενδη- 
ἀυπι ἄποο οὗ 80] 6 πιῆθηι ρεδ6- 
ῬοδΙ ΟΏ18 ἐπέ οὐπὶ ἀδὶ. υδπὶ 
τ ἔοτπλ} 8 ππουρδηῦέε, αυἱ 
δνομοίζειν, καλεῖν, λέγειν, εἰπεῖν 
ἐπέ τινε. Μιὰ, Ἡοῖϊηά. δὰ Οτᾶ- 
1. 1. οἱ 107. ϑορλῖδβε. 48. 

Οοηῖεα ἴῃ ἃΙΐϊογὰ 1116 Ἰοοὲ οου- 
δι ΠΟΘ νοῦθοῦ ὯΘ Ἰτηριδθ 
ταῖϊο ροϑβοδῖ, ἐφ᾽ ἑκάςου ἔλεγες, 
τὸ ἄμεινον ὅτι --- - 

4 Ἄυϊρο φανεῖται οἱ δυρ6- 
τῖιϑ συμβουλεύεις. Τοπιροτα 
δυοσϊοτιδῖθ σοάϊΐοιπι ἃ ΒΘ. ρ6ζ- 
ταυϊδῖᾶ. --- ΟΡ δεενθηῖ δυῖθῃηι 
ὮΓΟΙ 65 Δ ΔΟΟΪ δαὶ :Π οΥδ- 
του διπιθπιρεῖ Ἰοπρίονς δά- 
τού υπ υδἰϊδῖδι. «Δισχρὺν ---» 
περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν: 
δοαυΐ ἀεῦορδὶ τούτου δὲ πέρι 
οὔ: 5864 ἴυπὶ Ῥουβρίοι δῖ18 
ἴατι ρτανδῖ8 ργαῖϊα οὔδίϊο- 
Ὡθα Ῥοημάθηΐϊθοπι ἃ αἰσχρόν 
το αυϊε οΟ]]οοαῖοΥ, πονδαι- 
406 δυδβρὶοδῖυξ ΡῈ. οὖκ αἱ» 
σχύνει; . 

ἙοτπιδηΣ 2. Ῥ6Γ8. 1} δὶ ΡΥδΘΙῖοσ 
ΟἸΑεῖς. μὲς ἴὼ Ῥυῖουῖ προσποιεξῖ 
ἄδηι Οοαὐά. Ῥδς. Β Ο, 1π υἱτο- 
4.6 ΟΟο18]. ἃ Ρεῖπιᾶ πιδιϊ: ἴῺ 
αἰσχύνει ΟἸατῖς. δο]8. 

Τούτου Ιῃ ογδίϊοῃθ 
Βπιθπιδτὶ οὐ)ι8 ῥυϊοχὶ μϑχίῖ 
Ῥοβίϑυο δὲ ορροδιῖδ, 4υο- 
[1.05 πᾶθο δὲ ἱρδᾶ 10 Ῥγοΐδβι ῃῃ 
οἱ δροάοδῖῃῃ ἀιδίϊποὶδ οδῖ, νο- 
οὐ] δέ, δὰ ρομάνυβ ΟΡΡοϑβι- 
τἰοη8 δυρθπάϊπι, ἴῃ ἃροάοδὶ 
Ῥοβὲ ἀριποπδίγδναπι ὙΘΡΘΙ͂Ι 
8οῖοῖ: ἀδ αυᾶ τὸ υδοεῖυδ θὁχ- 
Ῥοβυΐ ἴπ ἔχουτϑι ΧΙ, δὰ [29-- 
τοδί θη ΝΜ ΙΔ ΔΗ). 

4 
δὃε ““ο 

.Ε. 
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δεῖ. 4.4. ᾿Αλλὰ σχοπῶν οὐ δύναμαι ἐγνοῆσαι ". ΣΣΩ. 
Οὐδ᾽ οἶσϑα, ἐπειδὰν πόλεμον ποιώμεθα, τί 5 ἐγκαλοῦντες 
ἀλλήλοις πάθημα, ἐρχόμεϑα ἐπὶ τὸ πολεμεῖν, καὶ δ,τι αὐτὸ 
ὀνομάζοντες ἐρχόμεθα; .4.4. Ἔγωγε, ὅτι γε ξξαπαταίμενοί τε, 

». ἢ βιαζόμενοι, ἢ ἀποςερούμενοι. ΣΩ, "Ἔχε. πῶς ἕκαξζα τού- 
τῶν πάσχοντες; πειρῶ εἰπεῖν, τί διαφέρει τὸ ὧδε ἤ ὧδε. 
44. Ἦ 8 τὸ ὧδε λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἢ ἀδί- 
κῶς; ΣΙ. «Αὐτὸ τοῦτο. .4.4. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε διαφέ- 
ρει ὅλον τε καὶ πᾶν. ΣΏ. Τί οὖν; ᾿Αθηναίοις σὺ πρὸς 
ποτέρους συμβουλεύσεις πολεμεῖν, τοὺς ἀδικοῦντας, ἢ τοὺς 

ο.τὰ δίκαια πράττοντας; (4.4. Δεινὸν τοῦτό γε ἐρωτᾷς. εἰ 
γὰρ καὶ διανοεῖταί τις, ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια π 
τοντὰας πολεμεῖν δ, οὐκ ἂν ὁμολογήσειέ γε. Σ.Ώ. Οὐ γὰρ 
γόμιμον τοῦθ᾽, ὡς ἔοικεν. 4.4. Οὐ δῆτα" οὐδέ γε καλὸν 

423 δοκεῖ εἶναι. Σ,Ώ. Πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα δ καὶ σὺ, τὸ δίκαιον, 
τοὺς λόγους ποιήσει; Χ4.41. ᾿Ανάγκη. ΣΙΏ. "Δ4λλο τι οὖν, ὃ 

. γῦν δὴ ἐγὼ ἠρώτων, βέλτιον πρὸς τὸ πολεμεῖν καὶ μὴ, καὶ 
οἷς δεῖ καὶ οἷς μὴ, καὶ ὁπότε καὶ μὴ 5, τὸ δικαιότερον 

Ῥ. τυγχάνει ὃν; ἢ οὔ; «4.1. Φαίνεταί γε. Σ.Ώ. Πῶς οὖν, ὦ 
φίλε ᾿Αλκιβιάδη; πότερον σαυτὸν λέληθας, ὅτι οὐκ ἐπίςασαι 
τοῦτο; ἢ ἐμὲ ἔλαθες μανθάνων καὶ φοιτῶν εἰς διδασκάλου, - 
ὅς σε ἐδίδασκε διαγιγνώσκειν τὸ δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώ- 
τερον; καὶ τίς ἐξιν οὗτος; φράσον καὶ ἐμοὶ, ἵν᾽ αὐτῷ φον- 

ο. τητὴν προξενήσης καὶ ἐμέ. 44. Σκώπτεις, ὦ Σώκρατες. 

1 ΟΙδγῖς. αι. ὕϑη, γοῆσαι. 6 Καὶ μὴ γεο καὶ ὅπότε 
΄ μή: φιοά ἱρειπι γοροηθη πε 

5 1ιὰ (οαά. ορῖί. γυΐγο οσθηδοῦᾶιὶ ΝΥ οἰῆυβ, οὐπὶ ἀμεῖοξ 
ὅ.τι. -- Μοχ 1᾽άδπι εὲ Ῥγσο- Ἀ. ]. νϊάθγϑιις εἰ ροῖθ, πρᾶχὶ- 
οἷ εἰς τὸ πολεμεῖν, αχυοὰ τθοΘ- πιθ οἷ» τϑροίϊτπι ἸΏ Ῥγδᾶθοθ- 
Ρἷϊ Βο. ἀϑηῖθι8 οἷς. δ86αὰ Ὀγονείδιι 

δἰιυάϊο 4]186 οἱΐϊδι; μιδιιὰ ἀΐ- 
ὃ ψυϊρ. εἰ: αυοὰ δογνδηῖ οἰπλ]θδ ΟπηἹδδίοθ8, ροῖϊδϑὲ- 

ΤΏ58. ΟΠΊΏΘ5 ᾿ἶδῖ Π06] 1 ΟὐΟἿ8]. πσπῖπι ἰπ Ὀδειίίουϊα μή δπιϊ» 
ἢ διαρθοιδοσιρίιπι Θδῖ. τυπίιγ. γ{4. Οτδημα;, Φ, 154. 

(4138.) Ἰν, 8. --- ουδο διιίδϑιι 
4. (οάά, Ῥατ. ΒΟ ποὺ νθσ- νιΐρο ᾿πβουϊΐς δηῖθ τὸ δίχ, 

δθυπὶ οὐ μηι, Νόοη πιᾶ]8. Ῥδγίιου δ ἤ, οάπι Οοὐά,. Ἰοηρθ 
ο Ρυειπ οπμπιηῖ, Οδεθγθ Ρο- 

δ δίορῇ. Ἰορεπάμπι σοη86- [16δὲ 6ἃ δείπιο (νὰ. πὰ, ᾿π 
Βαϊ τοῦτ᾽ ἄρα. Ἀδοιῖμ8 5616: -ὀ ἀἄλλο τι). οἱ πιο δι δδ 29 8816, 
ὀεγπιδοδν τὸ δίκαιον υἱ ὀρεχθ-ὀ ὀ “Π| 4 δαἀπιῖδβα, διίδίλαχ διριη- 
Θδ νοοῖὶβ ταῦτα δοοαρὶῖ, ρογοίις ἢ οὔ. 
οῃξ, Μεη. 23. 

 Ἡουα. 
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'ΣΩ. Μὰ τὸν Φίλιον τὸν ἐμόν τε καὶ σὸν, ὃν ἐγὼ ἥκις᾽ ἄν 1Ὰ 
ἐπιορχήσαιμε ἡ. ἀλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, εἰπὲ τίς ἔςι. «4.4. Τί 
δ᾽ δ. εἰ μὴ ἔχω, οὐχ ἂν οἴεε με ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δι- 
καίων καὶ ἀδίκων; ΣΩ. Ναὶ, εἴγε εὕροις. 4.4. ᾿,41λλ᾽ οὐκ 
ἂν εὑρεῖν μὲ ἡγεῖ; ΣΩ. Καὶ μάλα γε, εἰ ζητήσαις δ. 44. 
Εἶτα ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με; .Σ,. Ἔγωγες εἰ οἰηϑείης γε 
μὴ εἰδένα. 4.41. Εἶτα οὐκ ἦν, ὅτε εἶχον οὕτω; ΣΏ. Κα- 
λὼς λέγεις. ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρόνον, ὅτε οὐκ ᾧου 

Διοεδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα; φέρε, πέρυσιν ἕζήτεις τε 
καὶ οὐκ ὥου εἰδέναι; ἢ ᾧου ; καὶ τἀληθῆ ἀποκρίνου, ἵνα 
μὴ μάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται. 41Λ. ᾽.4λλ᾽ ᾧμην εἰδέναι, 
ΣΏΩ. Τρίτον δὲ ἔτος καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον, οὐχ οὕτως; ". 
44. "Ἔγωγε. Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν τόγε πρὸ τούτου παῖς ἤ- 
σϑα ᾿. ἦ γάρ; ΑΑ, Ναί. ΣΩ.’ Τότε μὲν τοίνυν εὖ οἷ- 

"1 Ἥσμπι. 1]. ο, 39. (Ἴστω νῦν 
τύδε --- 

Σή 8᾽ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐ- 
τερον λέχος αὐτῶν 

Ἀουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν 
ἐγώ ποτε μὰψ ὀὁμόσαιμι. 

Ἐυήρ. Οτ, 1531. 

ἡν ἐμὴν ψυχὴν κατωμοσ᾽ 
." ν εὐορκοῖμ᾽ ἐγανι ᾿ 

δυϊάδε: Φίλιος Ζεὺς ὃ τὰ περὶ 
πὰρ φιλίας ἐπισκοπῶν. ούρομαι 

᾿Ανδρογύγῳ " Ἡϊαρτύρομαι 
ὧν, Φθιον. ὦ Κράτων, Δία. 
Βίαι, ἘμΊΒγρῆτ. Ὁ. 6. Ρ. ἀλλά 
μοι εἰπὲ, πρὸς Φιλίου. 
ἀρυὰ Ῥεοο]υπι, οογῖθ ἢ ρᾶγ- 

ἰ6 οοὐδοιπι 6}ι.8., Ἰορίτις Οὐ 
μὰ τὸν Φίλιον: δεὰ ἰᾶες εϑῖ 

ἰἰοὰ Θχρ]ϊοδῖιο: να, 
Φ 25, 9. Ῥ.-. ἀ35. 

8 Ἐχοογρεῖῖ δυπο ΪΙοοιπι 
διοθαθιβ, ϑεγθοη. ΙΧ, Ρ..-122. 
ῆυ9 δά νεγῦδ μὴ εἰδέναι. 

9 Ἐονύπιᾶπι πιᾶρὶ5 δί(ϊοδπὶ 
ζητήσειας ρτδοθοτο ἰδ ἀογαπι 5. 
Εριδε, 387. τοηϑρδὲ 806]1πη6]- 
ὅεε, 

. 3, ϑὲς σοὐά, ορίϊην!, γυ]ρο 
προτοῦ, νιπι ξοταινυ!δπι διιηὶ 

4ἀυ1 ἀοσθδηῖ ροῃΐ πΟὴ ῬΟξβ86 
Ὠ151 οὑπὶ ΓΟΪδιίίοθ δὰ ρτδθ- 
86Ὼ8 ἰθπιριι8 (νὰ. Τθνᾶγ. ἢ. 
8338.). Οιιοάὰ Ῥτγαθοθρίυπι 1ἴδ 
Ιδιιάο, δὲ ΪΙσοὺ Ῥεδϑϑθῃ 8 ἴθιν- 
ΡῬοτῖβ δἰρηῃϊβοοθίυς 1ἃ ἔδηιριιδ. 
δὰ χιοά δβρθοῖδϊ βθγι 685 ογδῖδο- 
Ὠἷ8. Νᾶπι 10. πιαγγαξίοτι!δ αὰ0- 
416 υἰϑυγρᾶγὶ προτοῦ 6 60 
᾿αυοά ἔδοϊυπι 68ῖ ἀπὲϑ γδὲ τια}- 
γαίαδ ἔθπιρμ) «τ ϊατὶ π6. 
αυϊ, Τπυς. 2, 15. ᾿Επεὶ δὲ 
Θησεὺς ἐβασίλευσεν ----Κ ἐς τὴν 
γὺν πόλιν --- ξυνῴχισε πώντας, 
καὶ νεμομένους τὰ ἑαυτῶν ἑκά-- 
ςους, ἅπερ καὶ προτοῦ, ἠνάγχα- 
σε {ὦ πόλει ταύτῃ χρῆσϑαι. 
δοὰ αιδηάο 3π δϑγίθ ογδῖϊο- 
Ὧ18 ῬΓδΔοίθυιτη ἴδηριιβ Π10-- 
τοοτδῖι, ἴθης ἀθ θο, αιοάᾶ 
δηῖθ Πυπὰ οἰϊδπι ἔπιον, ἔοτι- 
τ] προτοῦ ποι ν] δίων δά- 
ΠΙΡΟΥ, ΡΟ886, 151] 81π|:}} Ἰηδὶξ 
τα]δῖο δὰ Ῥγδθβθῃϑ ἴθιιριιδ, 
ἢος 6δῖ, Ὡϊδὲ αἰδογῖθ δ: πηι} 
δι ρηϊποδτθ 61:18 νϑ] δ πῃ ς 
ΟΠ ΔΠΎΡ]118 118 6886, ΘΥΠΊΡ. 
1ηἴἴ, Ρ. 172. ο. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἐγὲ 
᾿Σωχράτει συνδιατρίβω --- οὐδέ. 
πῶ τρία ἔτη ἐςίν. προτοῦ δὲ 
περιτρέχων ὅπη τύχοιμι --- ἐἰ- 
ϑλιώτερος ἣν ὁτονοῦν, οὐχ ἧἦτ- 
τον ἢ σὺ νῦν κι τ. Δ. υἱδὲ πιᾶ- 
Ὠξορῖα θεὲ δὲ ἀδῖδ οροσζᾶ δά. 

Ῥιδο- 
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ο,δα ὅτι ᾧου εἰδέναι. 41,1. Πῶς εὖ οἶσθα; ΣΏ. Πολλά- 
χες σου ἐν διδασκάλων ἤκουον παιδὸς ὄντος, καὶ ἄλλοϑε, 
καὶ ὁπότε ἀςραγαλέζοις ἢ ἄλλην τινὰ παιδιὰν παίζοις, οὐχ 
ὡς ἀποροῦντος περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ μάλα 
μέγα καὶ θαῤῥαλέως λέγοντος περὶ ὅτου τύχοις τῶν παίδων, 
ὡς πονηρός τε καὶ ἄδικος εἴη, καὶ ὡς ἀδικοῖ 2. ἢ οὐκ 

ἀ, ἀληθὴ λέγω; .4.4.. .Αλλὰ τί ἔμελλον ποιεῖν, ὦ Σώκρατες, 
ὁπότε τίς μὲ ἀδικοῖ; Σ,Ώ. Σὺ δ᾽ εἰ τύχοις ἀγνοῶν εἴτε ἀ- 
δικοῖο εἴτε μὴ, τότε λέγεις τί σε χρὴ ποιεῖν ὃ; ΑΑ. Μὰ 
Δι᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς ἐγίγνωσκον, ὅτι 
ἠδικούμην. ΣΩ. Ὥιου ἄρ᾽ ἐπίξασθαι καὶ παῖς ὦν, ὥς 
ὄοικε, τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα. 4... ᾿Ἔγωγε' καὶ ἠπισά- 
μὴν γε. ΣΙ, ᾿Ἔν ὁποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὐ γὰρ δήπον ἐν 
ᾧ γε ᾧου εἰδένα. 4.1. Οὐ δῆτα. Σ΄. Πότε οὖν ἀγνοεῖν 

45 ἡγοῦ, σκόπει. οὐ γὰρ εὑρήσεις τοῦτον τὸν χρόνον. ΑΙΑ. 

Ῥιδοβοηβ ἴδριδ8 ἔδοίδ τοἶδ-- 
[1ο. Ῥμδϑάο. ὑ. 96. ο. ἀ, 8ο- 
οἔδῖθδ διιδπ). δηΐθαυδηι σϑγυτι 
οᾶιιϑα8 ΒΟΙΌΪΔΙΙ ΘΟΘΡΟΙΓΙ, 5111. 
Ρ]Ἰοἱδῖθπι ἰγοῶῖοθ ΘηδγΓΔἢ 
δῖι, ἐγὼ γὰρ, ἃ καὶ πρότερον 
σαφῶς ἠπιςάμην, τότε ὑπὸ ταύ- 
τῆς τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρα 
ἐτυφλώϑην, ὡςε ἀπέμαϑον καὶ 
ταῦτα ἃ προτοῦ (τοπεέ, εὐδ- 
4επ|}) ᾧμην εἰδέναι τ ὴατο 

ἂρ μην προτοῦ παντὶ. ὅ) 
ναι ὅτι διὰ τὸ ἐσϑίειν καὶ πέ- 
γεν (ὃ ἄνθρωπος αὐξάνεται) 
3. τι Δ. ἴδπι ἰά]θαι δὰ μζγᾶθ- 
8608 ἰδηπιρυδ το]διϊοηθηΣ ᾿ς 
ὩΟῺ ΠΔΡΘηϊ8: ἢδ8πΠι| Ὦοο οογῖθ 
ϑοογδῖθα ἀἵἴσοσο 00 νι]ῖ, Α]- 
οἰδιδάθα δηῖθ 2] πἃ αιϊάθαι 
ἴοπιρυδ ῬηθγιπΣ ἔμ1680, 7276 
ΨΟΤῸ ὩΟΏ 1ἴθαι: 8664 νο]υϊ 41- 
διῖυπι 1ηϊθηάθηθ δὶ οδίαυϊ 
δηῖο ἐϊμα ἰθανριιδ ῬΊ1ΘΕ ΘΥδβ᾽ 9 
Ὦος διῖθπι, 188 ὄρταρῖθ ξ4]- 
1οΥ90 ὩοΠΠ81 αϊδθχίο οοηϑιιθ- 
ἴοχσυθ ἀοπιομδίγαϊνο Θηῃμ 1 ἃ- 
τί ροϊογδῖ: χιοα οὐπὶ Ορίϊπαϊ᾽ 
οοὐά, ρεδοδϑδηῖ, γϑοῖθ ὁρίῃοσ 
Ὠυὴς χϑροδίϊτιπι θεῖ, ᾿ 

͵ 8. ᾿4δικεῖς Ἰποϊαπιδο δτδὲ 
10 ΟΠ: Ἰμάογυπι βθηθτθ, οὐπὶ 

σοοΟἸ ]υδοτθηΣ συἷ]8 ΟἸΞΟΏΤΩΥ ΘΙ :- 
τοῖ, Ατδίορῃ, ΝΌΡ. 25. Φί- 
λων, ἀδικεῖς. 

3 815 οὔγθ8 οπιΐηο οοὐά, 
τιιοά κοηῖθηϊδηι ργδοροῖ συᾶπι 

ἔϊοϊηυε το τ: 1.4: Ζ1ὲ, 4“ 
ἔξ ἑρπόῦαγ σοπιεΐρογίξ, πέγεπι 
ἐπῥογαξμγ ἐπήγία πόοτιδ,) ἔμπς 
φιαογὶς φιά αἀρέῦε δ ορογ- 
ἐφαὶ 2 ἢ. 6. οἶἾΝιπι ἴω πος 
δϊα ἀϊοῖὶ εἰ αιδοῖδ. αυά 
ἌΒΘΙΓΘ 16 ορογίϑδξ. δ: πϑβοΐδϑ 
ξογτῖθ υἱγιιπι ᾿π͵ιτῖα ἘΌΪ ἴη- 
ξογαῖυσ ὩθΟΏ62᾽" πᾶ χϑδῆ- 
οὨ69 φυοὰ ἀθ 1110 ἴθ ροσα ἃ» 
χὶϊ ΑἸοΣ 65, ϑοογδῖθβ ἘΣ 
ξοτὶ ἴῃ τοῦρυ8 ἐπάθβδηϊξίυπι, 
ῬΙθηΐυδ: οουπι ἴὰ ἀ6 ἴ6 ρυθ- 
Το ἰἰὰ αὐυδογὶδ, πιπὶ ἔπ ΣΙΔ 
Ιοχυοτῖδ, πῇ ἔπ πηϊνογδιπι, δὲ 
Ὠοδοΐδθ ἔοτίθ, υἵταπι 1} 0.18 
ΔΕ οΣατῖβ ἤθομ 6, ΠυΔ6Γ88, αυϊὰ 
ἴυπι ΠΌῚ ἔδοιθηάμπι 811} Τ᾿ οἷς- 
ες νοοθπὶ τότε 1ηιθγροπροη- 
ἀο τεοῖυ δὰ ρεΐοσα : δοᾶ 
ἴπὰ υἱάειωε ϑογϊοπάμπε τί σ᾽ 
ἐχρῆν. Ὑιυϊραῖυπι ΟἿ᾽ πὶ λέ 
ΑΝΝΑ δἰ ερμδηί δγδὲ κάμῳ 
Ἰθεΐωτᾶ. 

41 81. 
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Μὰ τὸν Δί᾽, ὦ Σώχρατις, οὔκουν ἔχω γ᾽ εἰπεῖν ᾽. ΣΏ. 
Εὑρὼν μὲν 5 ἄρα οὐκ οἶσθα αὐτά. Α΄. Οὐ πάνυ φαίνο-Ὁ. 
μαι. ΣΣ. ᾿Αλλὰ μὴν ἄρτι γε οὐδὲ μαϑὼν ἔφησϑα εἰδέναι. 
εἰ δὲ μήϑ᾽ εὗρες μήτε ἔμαϑες, πῶς οἶσϑα, καὶ πόϑεν; ΑΛ. 
.4λλ᾽ ἴσως τοῦτό σοι οὐκ ὀρθῶς ἀπεχρινάμην, τὸ φάγαι 
εἰδέναι αὐτὸς ἐξευρών. τὸ δὲ ὧδέ πως εἶχεν δ. ἔμαϑον, 
οἶμαι, καὶ ἐγὼ, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ΣΏΩ. Πάλιν εἰς τὸν ς. 
αὐτὸν ἥκομεν λόγον. παρὰ τοῦ; φράζε κἀμοί. (ΛΑ. Παρὰ 
τῶν πολλῶν. ΣΦ. Οὐκ εἰς σπουδαίους γε διδασκάλους χα- 
ταφεύγεις, εἰς τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων. ΑΛ. Τί δαί; οὐχ 
ἱκανοὶ διδάξαι οὗτοι; ΣΩ. Οὔχουν τὰ πεττευτικά γε καὶ 
τὰ μή ". καίτοι φαυλύτερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶγαι. 16 
τί δέ; σὺ οὐχ οὕτως οἴει; ΑΛ. Ναί. ΣΩ. Εἶτα τὰ μὲν 
φαυλότερα οὐχ οἷοί τε διδάσκειν ', τὰ δὲ σπουδαιότερα; 
444. Οἷμαι ἔ;ωγε. ἄλλα γοῦν πολλὰ οἷοίτ᾽ εἰσὶ διδάσκειν" 

ιἰ σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν. Σ.Ώ. Ποῖα ταῦτα; Α... Οἷον. 
καὶ τὸ ἑλληνίζειν παρὰ τούτων ἔγωγε ἔμαϑον" καὶ οὐκ ἂν 
ἔχοιμε εἰπεῖν ἐμαυτοῦ διδάσκαλον, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀνα- 
φέρω, οὗς σὺ φὴς οὐ σπουδαίους εἶναι διδασκάλους. ΣΩ. 
Δλλ᾽ ὦ 

1 δ8ῖς Β6. 96 οοαὐά. Υιυΐρφο 
Οὐκ ἔχω ἔγωγε εἰπεῖν. 

5. (οἀ. ὕϑοη. ΠῚ οπιῖίτ μέν ; 
10: ΘΟ ΘΏΪΠῚ ΟΡΡΟΙΙΩΣ 
γεῖθυπι εὑρών δθαϊοὴϊ! μα- 
ϑίψ. --- Ἐχορρδῖὲ πυης ]ο- 
οὐαὶ δίορθδοιδ, (Ρ. 122.) 5710 

γογθάᾶ : ἀγαφέρων. 

8 υ]ᾷρο ἴδθο νϑῦῦᾶ ἰδη- 
φλπΔ ϑοογδὶῖδ δ Ἰοριυηΐιγ: 

πῶς εἶχεν; Οιοὰ 08 
ἀοάϊπιιΒ δεῖ αὐϊάθη ἴῃ 80]0 
εοὐ, Οοἱ8ϊ. δοὰ παρ ἴῃ 800 
οὔδηι ΕἸοΙ 8, αῸἱ ροδυϊῖ: 16 
ΡΕῸ ἐπ ἄμπο τποάμηι 46 ἦα- 
με. έάϊοὶ ἐρεε δέος. Δρυὰ 
Ῥχοοΐυμε δυῖθπι οϑὲ, τὸ δὲ οὔ- 
τω πὼς εἶχεν, οχῖριια ἀἰνοτδὶτᾶ- 
ἴ6, αυδὶιὰ Ρἱυξα ἰδηυ πε πιθ- 
Ὡοχιῖον οἰϊδητ8 10᾽1 ἱηνθηΐυη- 
ἴωυτ, Αρρδεϑὶ δυΐῖοπι 4υδηὶ ἔᾶ- 
119 ὧδε φοβῖ τὸ δέ δχοϊάθεθ 

γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαϑοὲ διδάσκαλοι οἱ πολλοὶ, 

Ῥοϊμποσιῖ, χυδπίχιιθ ὩΘΟΘΒΒΔΥΙΟ 
81. Τηϊοεγορσαι 5 ἔοτπδαι ᾿π- 
ἀυθεῖῖ οταῖϊο. ἤϑηΐᾳυθ δεῖ 
ΑΙαυϊὰ ἴδοι ἴῃ ἰδῖο Τὸ 
δὲ --- Βοσπιοθπι ᾿ηοδοδηῖθς 
οοηῖγα δὰ διίϊϊοδπι σοηδβιθῖι- 
ἀἴθαι οΟρίπιθ ἱποϑάϊε ἢο- 
δίγα Ἰϑοῖῖο, 4αυδθ ]Ἰδῖ: 18 νϑγ- 
16 16 τὰ ἀϑῃηάδ δεῖ: οπι ἔα- 
γῖότι ἱέα »ῬοξίμΣ ΓΕ; 26 λαδεαξ. 
γιὰ. δά Μϑηο. 38.. χιὶ ]σουϑ 
δ᾽ π}}] 106 δᾶ ποείσδι ὶο 
τδιοηθαι οοπῆκγηιοῖ, 

4 [ἰάλϊ8 Ἰαϊσυπουϊοσυπι ποῦ 
Τα πὶ (19581:}}}}}8 γαῖ 800 8- 
Βυο Ὡοδῖτο, Θ0 ταΐπι18 11)- 
1611σϑηΐθηι ργμἀϑηΐϊθαιθ ἰυ- 
δοσϑηι γϑαυϊγορδῖ. Ὗ. ϑομηθιά. 
ν. πεσσός, οἱ Ἀυδηῖὶς. δὰ ΤΊ. 
ν. πειτεία. 

ι 55 Β6. 6 ὕεω. ξ' οἕ ὁ. 
᾿Ριοοῖο, Ὑυϊβο οἷοι διδ. 

εν, ι. 
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καὶ δικαίως ἔπαιγοῖγτ᾽ ἄν αὐτῶν εἰς διδασκαλίαν δ. 444. 

ς. Τί δή; ΣΩ. Ὅτι ἔχουσι περὶ αὐτὰ, ἃ χρὴ τοὺς ἀγαϑοὺς 
διδασκάλους ἔχειν. 4.4. Τί τοῦτο λέγεις; ΣΩ. Οὐκ οἶσθ᾽, 

ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσκειν ὁτιοῦν αὐτοὺς πρῶτον εἶ- 
δέναι; ἢ οὔ; .4.4. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΩ. Οὐκοῦν τοὺς εἰδύ- 
τας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ μὴ διαφέρεσθαι; «4.4, Ναί. 

ΟΣΏ. Ἔν οἷς δ᾽ ἂν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναι αὖ- 

τούς; «44. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τούτων οὖν διδάσκαλοι πῶς ὃ 
ἄν εἶεν; 444. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Τί οὖν; δοκοῦσί σοι δια- 
φέρεσθαι οὗ πολλοὶ, ποῖόν ἐξι λέϑος ἤ ξύλον; κἀν τινα 
ἐρωτᾷς, ὧρ᾽ οὐ ' ταυτὰ ὁμολογοῦσι, καὶ ἐπὶ ταυτὰ ὁρμῶ- 
σιν, ὅταν βσύλωνται λαβεῖν λίϑον ἢ ξύλον; ὡσαύτως καὶ 
πάνθ᾽ ὅσα τοιαῦτα; σχεδὸν γάρ τι 5 μαγϑάνω, τὸ ἕλλη- 

9 νἱριδία μᾶθο 9886 Π6ΠῸ 
θη νἹάοδῖ. Οὐδ δά ἀϊοῖϊο- 
Ὡϊ8 ἘΪδιοηϊοδθ βδηϊδῖοπι Χ6- 
ἄϊρογθ Ὡοδὶβ νἹάθπλις δὲ ]6- 
δομᾶο: δικαίως ἐπαινοίη γ᾽ ἂν 
αὐτῶν τις διδασκαλία». ἸΑ αιο 
Ῥίθ880 δεηυθς 1" Θγάγιπι 
γοδίῖρία, ἀτπιὶ νϑγᾶπι δϑηΐθη- 
ται δὲ οι 6 1 τδιιπὶ τοδὶϊ- 
τυ. ΟΕ, Ἰηρθηϊο- 
8δἃ σοη͵θοίυγδ, οὐ ἴδηιθη 160 
τοῦ σοηδάο, αυοὰ πιγυπι νὲ- 
ἀσιιν, οδδιι πδῖδπι 6886 οἷ 80“ 

᾿. 14 1πἴογάγυπι ρθε δίοηθ 16- 
ἰἰἰπλδηι νϑυῦὶ ἐπαινεῖν οἰιπὶ εἰς 

διγυοίϊιγαι, 4Θ αιἃ οἱ 511}}}- 
Ὅιι8 4115 νἱά, ΑΡγϑβοβ. δὰ 
Τἤυς. Ὁ. 795, 706.Ἡὁ ρον. 
ΙΧ, 2, 9. ΟΙ. Ἡοϊπα. δὰ 1,γ- 

δια, 16. ΛΔαἀὰ. Πΐς 47. ποὶ. 3, 
“ Ὁπίσμπι δυῖθηι ἴῃ ἢος ]Ἰοοο 
οὔἴεπάϊοιϊιαπι οὐπιὶ δὲ οἷτιγ8 19 
αὐτῶν Ῥοδῖ δἰῃρ. τούτου, Ῥᾶτϑ. 
14 αυϊάδπι νιάογὶ Ῥοδδὶξ π|6- 
(614, υἱ τϑροηδῖις δι ρυϊδγο 
αὐτοῦ, Ῥῖδηα τ 1π σοῃδίμ δ 
Ἰοσο :πῖσχα 8. 28.,) ρῖο τούτων 
ξοτηιδ δἰηρυἶαιιβ διυοίοχιδίθ 
οοάτουμηλ Ὥυπο ΥΘρΡΟδΙῖΔ οϑδῖ. 
Τδηλθη πιδρ15 οαυτάοηι δά ἀι- 
οοΥ υἱ δῖα αιτάθπι ἀεἔϑηδηι 
μδῆς 1ρ58πι πυιπτογογμηδ Π111- 
τδίσοημ δι, Ὀγδθϑουῖπι 1 Ῥτο- 
᾿ποπιῖηθ ὨΘΕΣιι18 βασι θσῖβ, αυοὰ ᾿ 
μϊγοαθ Ὠυπιοχο Ρϑυῖηαθ ἔδ- 

τθ υδιυτραῖμτ. Αἴαυθ 6η [δ 
ἴῃ βεαιθηῖθυδ οᾶπι αὐτά: 
(Ῥτοοὶ. αὐτό) ουἱ εἰδίϊπι δι» 
᾿ιιποίμπι, 804 8110 δρθϑοΐδην, ἃ 
"όσα σοϑρι οἷο ἃ δι ὨρΌΪΑ 
τοῦτο. Εἰ οοπξ. δυρτὰ 6. 13.8. 
Οὐδιεν!8 ᾿ἰἴδαυ 1 2080 
Ἰοσο 1] 11 φιοὰ δα πειίδη- 
ἄδπι νυ]ραῖαλπι σΟΠΊρ 6116 6 ποῖ 
ἀορθοδῖ, πο ἴδηιθ δ6:[Θη|10 
εϑὲ φριδοϊογπη θη άυτ. δρυά 
Ῥτγοοίυπι 114 Θιπὶ ]Θρὶ : ἐπα» 
γοῖτ᾽ ἂν αὐτῶν ἢ διδασκαλία. 

υδηὶ βοσιρίιγδηι, αμ86 88Π8 
Ἰιπιριἀϊδδῖπια ἢμϊξ, ργδείογί 
5 ΔΙ ΘΙ πη ΔΟΉΘΙ, περί θοῖδ 18- 
πθ νΟΟΩΘ δικαέως, σου] 0Π|}}» 
βοΐ 0114 ἂρυά Ογοιιζοζυπι 
ΠλΘ 110. 

8 διορβᾶπο νἱάσίιν ρδιῖΐ- 
οὐ]ὰ πως Θῃο] ἰο6 οἰογθοηΐδ, 
ῬΙο τρόπον τινά. Νοι τηδ]9. 

. ΟἸατῖς. γαῖ, ὕοη. ὧρ3 οὖν, 
νἱὰ. δὰ Μροῃ. 21. Ὡοῖ, 4. δοά 
1). Σ6 οογιϊϑϑίπιδ, 8} δ]ῖθγο δῖ» 
ὯΘ 1110 ἀυδὶο δίπεσηδη δ δος 
οἴδπι ἱπίοστορδηαξ ἔογπιδ Π6- 
ξαῖϊνθ νἸ]άθίιτ 6666 5:16» 
ἀΔ. -- Μοχ Ἰορϑῃάνπι (Ως 
δ' αὕτως. Υ. Ἡοϊηά, δὰἀ Ρἢδο- 
ἀο. 118. 

2 Ἰαηρεπάυπι σχεδόν τι, χυιὰδ 
υδἷ- 
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γίζξειν ἐπίξασθαι ὅτε τοῦτο λέγειφ. ἢ οὔ; «414. Ναί. ΣΩ. 
Οὐκοῦν εἰς μὲν ταῦτα δ, ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις τε ὅμο- "Ὁ. 
λογοῦσε καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἰδίᾳ" καὶ δημοσίᾳ αἷ πόλεις 
πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβητοῦσιν, αἷ μὲν ταῦϑ᾽ αἱ δ᾽ ἄλλα 
φάσχουσαι ἢ; Λ(4.. Οὐ γάρ. ΣΩ. Εἰκότως ἄν ἄρα τού- 
τῶν γε καὶ διδάσκαλοι εἶεν ἀγαϑοί. Α... Ναί, ΣΏ. Οὐκχ- ε. 
οὖν εἰ μὲν βουλοίμεθα ποιῆσαί τινα περὶ αὐτῶν εἰδέναι, 
ὀρθῶς ἂν αὐτὸν πέμποιμεν εἰς διδασκαλίαν τούτων τῶν 
πολλῶν; .4.4, Πάνυ γε. Σ,Ώ. .Τί δ᾽ εἰ βουληϑεῖμεν εἰδέ- ἁ. 
γαι μὴ μονον ποῖοι ἄνθρωποί εἰσιν, ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὰ 
καὶ τίγες αὐτῶν δρομικοί τε καὶ μὴ, ἄρ᾽ ἔτι οἱ πολλοὶ 
τοῦτο ἱχαγοὶ διδάξαι; 4.1. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. ἹΙκαγὸν δέ σοι 
τεκμήριον ὅτι οὐκ ἐπίζανται, οὐδὲ κρήγυοι " διδάσκαλοί εἶσι 
τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὁμολογοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐτῶν; .Ἅ44. 

 Ἔμοιγε. «Σ2. Τί δ᾽ εἰ βουληθείημεν εἰδέναι μὴ μόνον ποῖοι 6. 
ἀγϑρωποί εἶσιν, ἀλλ᾽ ὁποῖοι ὑγεεινοὶ ἢ νοσώδεις, ἄρ᾽ ἕκα- 
γοὶ ἄν ἡμῖν ἦσαν ὁ διδάσκαλοι οἱ πολλοί; Α΄. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἣν δ᾽ ἂν σοι τεκμήριον ὅτι μοχϑηροί εἶσι τούτων δι- 
δάσκαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφερομένους: ΑΔ. "Ἔμοιγε, 
ΣΩ, Τί δὲ δὴ νῦν; περὸ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώ- 18 

πων χαὶ πραγμάτων οἱ πολλοὶ δοκοῦσί σοι ὁμολογεῖν αὐ- 
τοὶ ἑαυτοῖς ἢ ἀλλήλοις "; .4.. Ἥκιςα νὴ 4,᾽, ὦ Σώκρα- 

δτθδδιι). 564 που 8θπΊροῦ Πι- 
Ἰυδπιο δθυπιου8 ἀπὺ ΠιθΠ1» 
τὰ δὰ δπιιαδὶ τι 118 51 δ᾽ Γθβροῦ- 

ἀθηῖ, ᾳυδὶῖος ἴθ ρτδηχπχδίϊ- 
οἃ Ροηὶ ἀδρϑηῖ, αυϊὰ υἱξγῖμ8- 
ν]8 ῬΥΩΟροβι 18 ΡΘΣῚ 80 60ῃ- 
διὰ ογδῖδθ ἀϊνογβα Ἰωϊογάυπι ΔΌ 
ΔΙΊοσῖι 8 δδὲ σαῖϊο, 114 ἢϊς δὲ 
βουληϑείημεν αἀϊχὶὲ ϑοοτγδῖθδβ, 
΄συοπίδαι ΠΟῚῚ Ῥοῖθδὲ υἱ δθο 
611 Δ]1Χυ18. 864 ἤσαν 146ο, 
πὶ ΕΆ]1ον, αιοά πυπαυᾶπι 14ο- ’ 
Ὥθυαι δα 1411 ἀοσοηάδ νι!]- 

ι.8 Θδῖ, Αἀ (ἰἰἀπάδπηι διυΐθπι 

ὩδΙδιιϑδ)λ οδὲ ἔογηλυ]δ Ῥῖο 
δἰαιρὶΣο: σχεδόν. 

8 Ῥγδοροϑ. εἷς μῖο νδ]εῖ χα- 
:έ, λαθς “σὲ “ρϑεία. (ἰοῃᾷξ, 
ϑγπῖροβ, 85. εἰς φρόνησιν. 

ὁ (οάξουπι δογιρίυταπι ταῦϑ᾽ 
[ο ταὐτά δλἀορῖδν! οὐπ Β6Κ- 
6ἴο. -- [πὶ 6644. βουλοίμεϑα 

ἕυαι Θούδει 50 1108] 6 ΟἸδεῖς. οἕ 
 Ἦδα, ρῬχὸ βουλοέίμεϑ᾽ ἄν». 

. δ Νοῖδ νοσϑπὶ, 4080 ῥζδθ- 
ἐν ἢ, 1. δριὰ Αἰΐσοβ ργοδᾶθ 
ΟΙΔΙΟΏΣΒ ΟΣ ρίοσθθ υἱχ οὐ- 
οὐ, ροδεῖδ ἰδηΐυτη δὲ 1ο- 
ὯΟ16 “δουῖριουθυθ, υὐ Η!ρρο- 

. Οἵδῖϊ, υδὲῖδῖδ. ΟΕ. 1,6Χ1]. 1. 10. 

6 Βοθοκῆτι δὰ Ρὶαϊ. ἴορρ. 
Ρ. 104. 8. Ἰοβοπάμπι ρμυϊαραῖ 
ἤσαν Ῥτορῖος ορίδίξνι Ρχδθ- 

ος ]οοο νυ]Ἱρδῖδια πος οἰΐϊδηχ 
ὩΟῺ Ῥᾶγνιπι Δοοοα  ΔΥριΠ10Π-" 
ἴα, αυοαὰ ἔογπιδθ ῬΟΥσᾶγδθ 
εἴησαν ὩΠΟΠΏΪ81 οχΧ ΤΒιοΥ 146 
οἱ Χοῃορμοηῖθ ρδιοὰ ἁβθειη- 
ἴων ΘΧΘηΙρΪΔἃ : ν. Οσαπιη. ΔΙΏΡΙ, 
8. 108. ΟΡ8. 14. ποῖ. 

3 Οοἀά. ορῖ, οἱ ρῥυσ,. οἵπὶ Ϊ : 
Ετοϊ- 
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τες. ΣΙΏ. Τί δαί; μάλιξα περὸ αὐτῶν διαφέρεσϑαι; 414, 
". Πολύ γε. ΣΩ. Οὔκουν οἶμαί γε πώποτέ σε ἰδεῖν οὐδ᾽ ἀ- 

κοῦσαι σφόδρ᾽ οὕτω διαφερομένους ἀνθρώπους περὶ ὑγιεὶ- 
γῶν καὶ μὴ, ὥστε διὰ ταῦτα μάχεσθαί τε καὶ ἀποκειννύνωι; 

ς. ἀλλήλους. 4.4. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Αλλὰ περὶ τῶν δικαίων 
καὶ ἀδίκων ἔγωγε οἶδ᾽ ὅτι, καὶ εἰ μὴ ἑώρακας, ἀχήχοα; 
γοῦν ἄλλων τε πολλῶν καὶ “Ομήρον" καὶ ᾿Οδυσσείας γὰρ 
καὶ ᾿Ιλιάδος ἀκήκοας ". «44. Πάντως δήπου, οὖ Σώκχρα- 

ἃ, τες. ΣΏ. Οὐκοῦν ταῦτα ποιήματά ἔξι περὸ διαφορᾶς ὃι- 
καίων τε καὶ ἀδίκων; «44. Ναί. Σ,Ώ. Καὶ αἱ μάχαι γε 
καὶ οὗ θάνατοι διὰ ταύτην τὴν διαφορὰν τοῖς τε ᾿Αχαιοῖς 
καὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν ἐγένοντο ὅ, καὶ τοῖς μνηςῆρσι τοῖς 

τῆς Πηνελόπης καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ. 4.4. ᾿4ληθὴ λέγεις. ΣΏΩ, 
6. Οἶμαι δὲ καὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ " ᾿Αϑηναίων τε καὶ “ακε- 

δαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ἀποθανοῦσι, καὶ τοῖς ὕςερον ἐγ 
Κορωνείᾳ ", ἐν οἷς καὶ ὁ σὸ; πατὴρ Κλεινίας ἐτελεύτησεν, 

Ἑϊοΐηο λλοις. 80] δεσι; Ῥ6Γ- 
τυταϊϊοθ Ὡδῖδ δϑοὲ πιϑοηάορᾶ 
Ἰοοῖῖο ἢϊο οὲ 1 ῬΠδθάγο ὑ, 
237. ας. υδὲ νι, Ἠορϊπμά. γε6- 
τῶπι δῖα δογνδυηὶ Ρᾶσ. Η οἱ 
δῆ. ξ' οὐπὶ Ῥγοοΐο. Αβίϊιιδ 
δυΐθ ἴὼ ἀοἔθη θη πἴγοαυθ 
Ἰοοο δβοσῖρίαγα ἄλλοις ορϑγδᾶπι 
Ἰυάδηβ πιθοῦ ΟΠ ΟΓΔί 1110- 
ξυπι αυδθ Ῥδιο δηῖθ μΐο [6- 

ηἴων 17. Ὁ. Οἷἱ οπὲὶ μος 
ἄλλη οιἰς δηι ΠΟΙ μΘηδιιπι 
ογδαογοῖ δ]ῖθγο ἑαυτοῖς, ν 9] 16 πὶ 
ΧΡ] οδδβϑῖ, αιῆδαι διηῖ ἀλ- 
λοι, ἃ χυΐϊδιι5 ἀλνθγβᾶ δϑηϊτδηῖ 
οἱ πολλοί. 

6 ΟΡεοσνᾶ, σμα ες πο ἔδ- 
εἰπε, 

5. Ἰηὰ, ἄλλος. 

4 Ἡος δὈο])]πι ΑἸΠΘΠΙΘῺ- 
δῖυπι, ἃρυὰ Τδηδρτδηι, δάνοσ- 
8ι.5 1 ΔοΘαἀδθιμομῖοδ. ῬτῸ 11- 
Ὀοείδῖθ Βοθοἴΐοσγιιπι βδϑῖιτι, 
ταθυλοχδῖ Β]δῖο οτίδηπι 1 ΝΘ 6- 
ΧΘΩΟ Ρ. 242. Ε αυο Ὑπυογ- 
ἀϊἀθ5 ὅς 108.) Ἰμσθαι 8 ςΟ:Ρ1. 
Μοπϑηάιπι δυΐθπι, ἀυρ]ΐοθπι 
Ῥυβῆδηι ἔυϊδε6 δὰ ΤἘδηδβεέδη. 

ἴῃ φυϊοσὶ (ᾳιδθ ΤἬὨΜοΟΥ ἀϊαΣ 18- 
ΤΘ δὲ ροβξοδγιου) ποι. 
ἀε8 Βοβιῖρυβ ἀθνιοῖ8 Ἵδηδ- 
δταπι οχρυβηδὲ δὲ πιοδηῖδιυ8 
Θχυϊῖ: δἰΐοσγα δὰ Οδπορῆγιδ 
οοπισ ιν, Ὑ᾽ά. ΝΥ 6656]: 
δὰ Π)᾽οά. 411, 82. 838. ΟΟΤΊ, 

δ᾽ Ῥυϊδὶ δυπὲ ΑἸ μθηξθηδθα ΟΣ 
Βορθοιῖῖ μος Οοτοπθθῃδὶ Ῥεοθ- 
Ἰῖο.ῳ ἄθοθηι οἰσγοὶῖοσ δΔηηοῦ 
Ῥοεῖ Ὑδηδρύθηβθθ ραϑδίο, ἀἱιι- 
οϑηῖθ δὸβ Τοϊπιάδ» 1, 
Ομδεγσοῃθᾶ οχρμβηδῖα, ἄθιω» 
ἀθ δρυὰ (οτοηθᾶπι, ἃ Βορο- 
ἴογτιπι οἱ Ευδοδθηϑῖυπλ ΘΧχοΪὲ- 
δυ5, ἀμοῖι δὲ δυδριοὶδδ 5 0δσ- 
ΔΉ ΟΡπΙ, δίγοοϊδδῖπιο Ὀγοϑὶῖο 
νἱοῖυδ θδὲ; υἱ διιοῖοξς οΘδὲ Τω- 
ογάϊαθ8 1, 118. οὐπὶ χυο οἔ, 
Πιοά. 12. 6. εἰ χσυοβ Ἰαυάδδὲ 
ΨΥ θββεηρ. ΧϑΏοΡΒΟΣ διιῆθπει 
(Μοπι. 3, 5.) δὴς οδί δι δ- 
ἴοπι δά 1,ορδάθδηιν, ΄Ζυ89 Ῥζο- 
Ρ6 Οοτγοηθᾶπει ἱπίοσ Ηδΐοο. 
πόπὶ θὲ ΟΠ δογοηθδπι βὲῖα 
ΔΟΟΙ1880 δον} δὲ (ν. ϑίγα, 41, 
285.). -- Ηἢος οἰδαὶ ποΐδῃ- 
ἀκ νά σιν, Ῥγδοροϑιεοηθηι 
ἐν. ποπιηῖριβ Ἰοσογμπι δαέϊΐ- 
ἴδ, τὴν περέχωρον οὐβοϊδοδτο. 

Υ 



ΠΡΟΤΟΣ. 431 

περὸ ἑγὸς ἄλλου ἡ διαφορὰ ἢ περὶ τοῦ δικαίου τε 
δίκου τοὺς ϑανάτους καὶ τὰς μάχας πεποίηκεν δ, ἡ 
“44. ᾿“4“ληϑὴ λέγεις. ΣΩ. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπί- Ε, 
μ περὶ ὧν οὕτω σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβη- 
΄ς ἀλλήλοις τὰ ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται; 444, 
χέγνεταί γε. ΣΏ. Οὐκοῦν εἰς τοὺς τοιούτους διδασκά- 19 
ἡγαφέρεις, οὗς ὁμολογεῖς αὐτὸς Ἢ μὴ εἰδέναι; ΑΔ. 
. Σιῶ. Πῶς οὖν εἶκός σε εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ 
, περὶ ὧν οὕτω πλανᾷ, καὶ οὔτε μαϑὼν φαίνει παρ᾽ 
'ς, οὔτε αὐτὸς ἐξευρών; 4. ᾿Ἐκ μὲν ὧν σὺ λέγεις 
ἰχός. Σῷ. Ὁρᾷς αὖ τοῦϑ᾽ ὡς οὐ καλὼς εἶπες, οὐ .4λ.-- Ὁ. 
ἤ. «414. Τὸ ποῖον; Σ.Ώ. Ὅτι ἐμὲ ὴς ταῦτα λέγειν. 
Τί δαί; οὐ σὺ λέγεις, ὡς ἐγὼ οὐδὲν ἐπίξαμαι " περὶ 

ἰπ: δὰ ΤἸζς. 4, 100. 

ο οοἀά. ΟἸακῖκ. γαῖ, θη. 
ΠΟ ἰθδθο ορίϊπηοβ γοὸ- 
9] Θπιι8 4ιοἀ πιῖη}8 π]θ0- 
"ὩΣ σοίθε18: π8πηὶ Θούμηι 
γτυπι αἰιᾶ89 ὩΘρΙΙρΘη ἃ 
ἴσα ρᾶΓογο βοΪθῖ, ρ6Γ- 
ἴ 816 αυοαυθ οἶξοη- 

τ: δοα αυοὰ δηιαιοτγαοδ 
ἰϑοϊξοῃθας 1}}} Ὄχι θϑαξ 
ἴω 14168 αι δδιϊσῖο 
δηϊτπι ἀεδοηΐυγ. [18- 
ἴςσ συοχυθ ποι ἀν θ118- 
Ἰοοιϊιοηθη, αυδθ 1110- 

βοϊογιῖδιθ ηἰπιις, σνιὰ]- 
οὐδὲ π. ἔ. ἄλλου διαφο- 

- πεποιηκέναι Ῥτδοξογτθ. 
)0 ἤδη δυο 6880 
ομΐ ρμοδβὲ Π]μἀ οἶμαι δθΓ- 
δ] σαι ἀροῦν νἱἀογϑῖισ. 
100) τοΐῆβ ὕδηθ διᾶραῖ 
, Θἴδηι, πιδχέτθ 1 ἰ01. 
Δ νεσρο οἶμαι ᾿πίογνδ]]ο. 
4 χυοὰ ἔοεπι]δ ἢ γάρ; 
ἔοτϑ δευπιοὴὶ 511] ΟΣ - 
ρτα 14. Ὁ. ᾿Δλλὰ μὴν τὸ 
᾿ τούτου παῖς ἦσϑα. ἢ γάρ; 
ὯΣ ΟὈ]Παυο, 41|41156 68- 
ἧμαΐ σε τότε γενέσθαι παῖ- 
οἵ Σῖθῃ. Αρυὰ Ργοο]ιπι 
πὶ Ῥεγρογᾶπι Ῥαοχηιχὶδ 
ἴσδχυθ Ἰϑοῖῖο, διαφορὰ 
ἦι δείζοι]ο) --- -πεποιη- 

κόγαι: θὲ οοηξενς θυπάθαι ἴΏ 
εοπιπιθπίδεῖο Ρ. 2714, }1η, ἀ - 
10. --“ ἘΕἸυβάοπι οσοπηπμοηίαῖο- 
τ δΔιυΐθηι πιδῆοτθδ ϑἵϊδπι ἴυὉ- 
μδ8 ΔΙ14}.8ἃ5 ΠιΙΘΙΏΟΥΔΡΟ : Παρϑξ 
ϑηΐπι καὶ τοῖς ὕςερον ἐν Χορω- 

᾿γείᾳ συμβᾶσιν ὅτε καὶ ὅ 
σὸς πατήρ ---- τ 41.186 οὐπὶ το Ϊ]- 
4υἃ ογδϊϊΐοῃθ ἢ0}]0 πιοῦο 
οοδυπηῖ: πὶ ἴΏ 5644. τὰ ἔσ- 
χατα τῶν κακῶν ἐργάζονται 
Οπιδεῖβ 6 σφῶς αὐτοὺς, αυο 
δοοιιϑᾶῖνο ΟΔΓΘΙΘ ΒΟΥ ΠΟ ὩΟᾺ 
Ῥοῖθβι, Αἴαιιθ πυ͵υ8 ἔδεϊπμᾶθ 
8114 ἔουϑ. ἰδοθίῦυδ δριιὰ Οσϑυ- 
σϑιιπὶ Βοἰεϊςθεσυπηαιθ οοβῆο- 
δοϑηᾶδ. 
1 111ο, οὐδὲ περὶ ἑνός, οὗ- 

δούνθηῖ τἰγοπθ8, ἤδης ἸοσιιθΏ- 
ἀϊ ξοτυλδηι οὐπι πη δ, ΓΘ ΥἹ ὯΘ- 
ξαπαϊ ροηΐ Ἰοοο δυ͵υδ περὲ 
οὐδενός, 5ἰουξ δ᾽π Ῥγϑβροϑβι- 
ἴοπο οὐδὲ εἷς Ἰοοο νυ]ρᾶγῖδ 
οὐδείς. Αἴαιιθ δῖ. οἵἰΐδαι 1π- 
ἔτα Δ1. 6. οὐδ᾽ ἂν ἑνί, οἱ 37. α. 

ἐ ὑπὸ μιᾶς. ὙἱἹά. δὰ Ὠδό- 
ταοϑίθ. Μιὰ. 32. 

ι (οἷΞ]. οἱ γβη. κΚ' αὐτούς :᾿ 

χυοὰ μὶςο, ορίποσ, ρυδϑδῖδί. 

5. γοχὶδοϊπιᾶ πδθο βουέρἔιγα 
ἰδία ΠΟΙ δὶ 10 ἀοδιβ σθ-᾿ 
οτῖα οδὲ εοοὐά. οη, (43 οἵ 

αἴδ. Ἡ. Οδίοσὶ οὔγτθε γεὶ 
ἐγὼ 
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τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; ΣΏΩ. Οὐ μέντοι. 44. ᾿Αλλ᾽ ἐγώ; 

ΟΣΩ. Ναί. «4.4. Πῶς δή; ΣΩ. Ὧδε εἴσει. ἐάν σε ἔρωμαε 

τὸ ἕν καὶ τὰ δυο, πότερα πλείω ἐφὶ, φήσεις ὅτι τὰ δύο; 
4.4. Ἔγωγε. ΣΏ. Πόσῳ; «4.4. Ἑνί, ΣΩ. Πότερος οὖν 

ἡμῶν ὁ λέγων ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ πλείω; 4.4. Ἐγώ. 
ΣΙΏ. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δὲ ἀπεχρίνου; .4.4.. Ναί. 
ΣΩ. Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνόμαι λέγων, ὁ ἐρωτῶν, 

,.ἢ σὺ, ὃ ἀποκρινόμενος; ΑΔ, Ἐγώ. ΣῺΏ. Τί δ᾽, ἄν ἐγὼ 
μὲν. ὄρωμαι ποῖα γράμματα Σωκράτους ὅ, σὺ δὲ εἴπης, πό- 
τερος ὁ λέγων; 4.4. Ἐγώ. ΣΩ. Ἴθι δὴ, ἑνὶ λόγῳ εἰπέ' 
ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὁ λέγων, 
ὁ ἐρωτῶν ἢ ὁ ἀποκρινόμενος; «4.4. Ὃ ἀποχρινόμενος, ἔμοιγε 

. δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σ,. Οὐκοῦν ἄρτι διαπαντὸς ἐγὼ μὴ 
ἦ " ὃ ἐρωτῶν; 4.4. Ναί. Σ,Ώ. Σὺ δὲ ὁ ἀποκρινόμενος; 
«4.4. Πάνυ γε. ΣΙ). Τί οὖν; τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν 
εἴρηκε; «4.44, Φαίνομαι μὲν, ὦ «Σώκρατες, ἐκ τῶν ὥμολογη- 

20 μένων ἐγώ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐλέχθη, ὅτι περὶ δικαίων καὶ ἀδί 
κῶν ᾿Αλκιβιάδης ' ὃ καλὺς ὁ Κλεινίου οὐκ ἐπίςαιτο, οἴοιτο 
δὲ, καὶ μέλλοι εἰς ἐκκλησίαν ἐλθὼν συμβουλεύσειν ᾿Α΄ϑηναί; 
οιἰς περὶ ὧν οὐδὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ᾽ ἦν; «.4.4. «Ῥαίνεται. 

ἐγὼ οὐ συνεπίξαμαι νεῖ, ἐπι υΐϊ- 
θυ ορἕπι;, ἐγὼ συνέπίςαμαι. 

5 γυ]ρο ἐρωτῶ καὶ ποῖα γ. 
Σ. Ἑϊοϊηιιδ οἴιπὶ ΟΣ ρδοσ!ῖ 18, 
φμοξ “σωπὲ᾿ ἵπ ϑοογαξο {ΐεε6- 
γαΦ, 8.0] ΙΓ ΔΟ ΠΟ 1266 οἷ 
ἐχ τηο]θβδῖο 1110 καί σοη͵θοὶϊξ 
Ιορθηάιπι πόσα καὶ ποῖα. Οὐ λθ 
Θηλθηάδιο ἔδηΐϊυπιὶ ἤθη οδεία 
δὰ οἷτπι νὰ εϑὲ Ἷο]]δῖο 10- 
.ο ξδυΐης 1 ΧϑΏοΡΙ, Μόοπ:. 
4, ἤ, Ἵ. οἷον περὶ γραμμάτων, 
ἐάν τις ἔρηταί σε, πόσα καὶ 
ποῖα Σωκχράτους ἐςίν. δηιν οὐπὶ 
ἴῃ οοὐά. Ἰοπρθ ρ]υείπιϊδ Πο- 
16 γϑρογίμπ 5}1 ἐρῶ καὶ ποῖα, 
ταδιηϊξοδῖαπι δδὶ, νυ]ρδίδη, 
ἐρωτῷ καὶ π, αυδῆν ργδοδϑηΐϊ 

οἷοῖ, οἱ ὕϑῃ. ,3,) μυΐὰδ 6566 
θιβϑηῃ δι οηθηι: δὲ Π181Δπὲ 4ι1- 
Θπ 118π:2: οοῃ)ποίνιπι Θηϊπι 

ΔΟΓΣΙΒΙΣ δἱ δοηϊθηϊ δεμπι ὩΘΧι δ 
Σϑαυλεῖ οἵ ρῥγοχδμιυπι εἴχῃς. 
ἤδη Βοκίκος :ὰ δαϊΐϑι αυοὰ 

δίης οἱ οὁχ οο]ϊδίϊοηθ ἰοά 
ΧΟπορδοηϊοὶ οοτιϊμδέπιμπι ἣΐ, 
ἔρωμαι ποῖα, τεροδιῖι, Νοφυθ 
εῦο 15. Ὡθῃ οομίθηϊιδ 6Ρ68 - 
νοὶ, Ουδηηυᾶπι ἔθεθ Ρδ» 
διιᾶδπι ΠΙΙΠῚ 511, νϑγᾶπι δοῖΡ 
Ρίυγδπι ἔρωμαι πόσα καὶ ποῖα 
7. διηλεῖδπι ᾽πὶ οἷτπΣ κυ’ 
ἴδιαι ἔμ1880: ἔρωμαε πόσα χ. 
ᾳυοα ἴῃ διὸ οοὐ. μά Ἐν 
οἴημι8, οἕ ἐρῶ καὶ ποῖα 7γ..) υοά 
Θεῖ 10 ΟΘΙΘΕ1δ. 

4 δῖα Ῥῖὸ νυΐρ, ἦν Βο. αΣ 
πιδ8,: αυοῦ μῆς 1476 ΟΧΘΙ 
Ῥίυπι δοοεᾶξι ἐΐ ἀθ αυδιν 
νιὰ. Ηοϊπά. δὰ Ρεχοίδρ. ὅ. 
ΟΒοθσοΡ. ἂρ. Βεκίς. ἴῃ ἰωά, 
Ῥ. 1379. ποδ ἴη Ογδηλπηι. δαρὶ. 
ἡ. 108. Ρ. 552. ποῖ. -- ΚΟ 
ιαπαντὺὸς ΟἸ δεῖς. γαῖ, “6 α, Ρ]6- 

ὯΘ διὰ πανεὸς τοῦ λόγου. 

1 ΟἸακῖς, γαῖ. ὕω. ἐλάχϑη 
περὶ δ. κι α. ὅτι ᾿Δλκιβ, 

:- Ηιρ- 
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Τὸ τοῦ Ξὐριπίδου " ἄρα συμβαίνει, ὦ ᾿“λκιβιάδη" ". 
δε κινδυνεύεις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ, ἀκηκοέναι" οὐδ᾽ ἐγώ 
ταῦτα λέγων, ἀλλὰ σύ" ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. καὶ μέν- 
τὸ εὖ λέγεις ὃ. μανικὸν γὰρ ἐν τῷ ἔχεις ἐπιχείρημα, 
κεῖν, ὦ βέλτιξε, διδάσχειν ἃ οὐκ οἴοϑα, ἀμελήσας μαν- 
. «44. Οἶμαι μὲν, ὦ Σώκρατες, ὀλιγάκις ᾿Αθηναίους «. 
ἔσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, πότερα δικαιότερα 
κώτερα. τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἡγοῦνται δῆλα εἶναι. 
τς οὖν περὶ αὐτῶν σχοποῦσιν, ὑπότερα συνοίσει πρά- 
οὐ γὰρ ταυτὰ, οἶμαι, ἐςὶ τά τε δίκαια καὶ τὰ συμ- 

τα ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσασι μεγάλα 
ατα, καὶ ἑτέροις γέ, οἶμαι, δίκαια ἐργασαμένοις οὐ 
γκε. ΣΏΩ. Τί οὖν; εἰ ὅτι μάλιξα ἕτερα μὲν τὰ δί- 21 
υγχώνει ὄντα, ἕτερα δὲ τὰ συμφέροντα, οὔτι που " 
οἴει ταῦτ᾽ εἰδέναι ἃ συμφέρει τοῖς ἀγϑρώποις, καὶ 
44. Τί γὰρ κωλύει, εὖ Σώκρατες; εἰ μή με αὖ 

'ῬΡΟΙΪ. ν. 852. Σοῦ τάδ΄, 5 νογδῖο (Ρ. 293.) προσχεί- 
ἐ] κλύεις. φμᾺ0 νοτῦρᾶ μενον δὲ "ς καὶ τὸ εὖ λό- 
[σὺ Φ. 23. ἔπ δῖ γεῖς ε τὸν ἔπαινον ἐμ 
απ ἀϊοἰῖ, χαὸ ὧν μὴ ζῶς κμέζρυο, τὸ Ἐὸ΄ οἷς Εϊοῖς 

"υ σαυτοῦ ἀκούσῃς --- Ὡυ8: πόφψιθ 680 ἤαέες, “εὐ ἔμ 
ψτι μὴ πιςεύσῃς. αἰὐαίεεϊς πιό αμέεπι ἔγισεγα 

. ἀοροεισας. ἘΤὸὲ Ῥγοβεοῖο δόπό 
ὙΠὲ Πᾶθο 810 βουρίδ, ; ΠΔΘ᾿ ᾽ ,) αἰϊε. Μωγίοσιπι οπέπι οἷο. 
νγτοι εὖ λέγεις, ΑἸοΙδιΔἋΣ οτγδπι δυΐθαλ 6820 δῆς ζΧᾶ- 
τὐθυυπμς. ΑἸϊοσυπι τἰοηθπὶ ἀ6 60 δοιαὶ πιου τι} 

. διιεϊοτδῖα οοὐὰ. ορ- πϑπιο ορίθοσ ἀυδείδριι, Νδπι 
πὶ οἱ Ῥγοοὺὶι δάα!άϊξ.0 δδεοδυπ; δ οσῖι 8 πιοαι6 ρδ:- 
ΡΡοιθηδα δυηϊ νοσθᾶ 
οὐοτιί δὰ ἢ, ]., αυΐ- 
τοσαπι Νθο - Ρ]ἰοπτοο- 
αἴογργοίυπι ἄἀθ δοάθϑηι 
Ϊ᾿ ἡτὰν αὐτὴ τὸ ἈΝ 
; ἐν 4 ἐτος 
νᾶ, διότι μει ᾳ. ἐγον τὸ 
αὐτοῦ χνά 651) ποιεῖ, 
' Σωχράτους ἐκδέχεται, 
σκιος ὡς ἀπὸ ᾿Αλχιβια- 
αὲδ ἄμεινον τὸ ϑεύτερον. 
δρῖυδ 848118 ποίυδ: νἱά. 
ιἴο. 13. Ρ. 184.: 46 Ὠ6- 
ο, 1 ΟΏΡΊΩΣ ἀ6αι418, νἱά, 
τ. Ῥτιοοθῦ, δὰ Ῥγοοὶϊ. 
7.) Ῥεῖοσοπν ταῖϊοῃϑθπιἪ 
Ὁ]εοσῖυδ υἱ νἹάοῖυτ ῥτοτ- 
ιδγιδ. βϑαυΐϊίν Ῥγοοΐυδ 

ἄου!]δθ καὶ μέντοι χϑοὶθ ᾿πάυ- 
οὐαῖ, Ὡθαυ6 4Ζυδθ βϑαιυμηῖιιε 
μανικὸν γὰρ κ. τ. ἑ. Βιυιΐο τθ- 
δροηάθης. (οηῖτα ρογηνδαι 
ξλεοῖθ ος ΑἹοδιδαϊθ ἀθ 86 
ἦρδο ἡιιάϊοῖπι ῥχϊπειπι ἰδυ δὶ 
οοζδῖδβ, θέ ρῥγοῦδὲ δι: 8π|ι. 

Καὶ οἱ δυΐθην 146π| 6686 
ιοά 41:25 καὶ μὴν ἀοοθδὶὶ 1]- 
Ἰυὰ Οὐ μέντοι ἀλλὰ (νἱά. 1π4.} 
υοὰ εοοάθαι 6θηδιι, 400 Οὐ 
μὴν ἀλλά υουτγρδῖιτ. ΑἸ τυ 
διυῖοιν καί 1ἴΔ ᾿π|6]] } ρομάυπὲ 
δεῖ: 9 Τὺ Βοος ἀδοῖθ, ποῖ 6βῸ : 
οἱ γεοίθοϊο γόζέφ φμοφωδ ἀϊ- 
οἴ5." 

ι Ψ. 1ωά, ἐπ οὔτι. 

3 ΙΓ 
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5. ἐρήσει, παρ᾽ ὅτου ἔμαθον, ἢ ὅπως αὐτὸς εὗρον. ΣΙ 
τοῦτο ποιεῖς. εἴ τι μὴ ὀρθῶς λέγεις, τυγχάνει δὲ δυναι 
ἀποδεῖξαι δι᾿ οὗπερ καὶ τὸ πρότερον λόγου, οἴεε δὴ 
ἄττα δεῖν ἀκούειν ἀποδείξεις τε ἑτέρας, ὡς τῶν προ 
οἷον σχευαρίων κατατετριμμένων, καὶ οὐκέτ᾽ ἄν σὺ 
ἀμπίσχοιο, εἶ μή τίς σοι τεκμήριον καθαρὸν καὶ ἄχι 

ς. οἴσεε “; ἐγὼ δὲ χαίρειν ἐάσας τὰς σὰς προδρομὰς ὁἭ 
λόγου, οὐδὲν ἧττον ἐρήσομαι πόϑεν μαϑὼν αὖ τὰ ς 
θοντα ἐπίξασαι ", καὶ ὅστις ἐςὶν ὃ διδάσκαλος, καὶ 
ἐκεῖγα τὰ πρότερον ἐρωτῶ μιᾷ ἐρωτήσει. ἀλλὰ γὰρ 
ὡς εἰς ταυτὸν ἥξεις, καὶ οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι, οὔϑ᾽ ὡς 

22 ρὼν οἶσθα τὰ συμφέροντα, οὔϑ᾽ ὡς μαϑών. ἐπειδὴ ὃ 
φῷς, καὶ οὐκέτ᾽ ἄν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου, τι 
μὲν ἐῶ χαίρειν, εἴτε οἶσθα, εἴτε μὴ, τὰ ᾿4ϑηγαίοις ς 
ροντα" πότερον δὲ ταυτά ἔςι δίκαιά τε καὶ συμφέρον 
ἕτερα, τί οὐκ ἀπέδειξας "; εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν με, 

8 δε νοῦ τὰ σκευάρια δὰ 
δρρδιδίιιπι νϑδεϊδελιπι ἢλς δΡ6- 
εἰδηῖο οδί ἴῃ ἐπάϊοθι ἴθροῦ 
διυΐθηι ογαϊζοιδ 1 60 θδὲ 
ᾳυοά οἵ» Σ2114ἀπὶ σοπιραγαδῖϊο- 
ξι6πι ἦρ5ὶ τεκμηρίῳ οὐμῃΐδ ἡμΏ- 
δυηῖιγ 4υλ9 νοδτλϑηἴηι 
δροοίΐδηϊῖ, (δπὶ οἷδὶ σϑοῖθ οἱ 

οϑῖθ δου δοσοῖ: ᾿δηῦθη Ῥτδθ- 
ξογοπδηὶ, Ὥσπα ἀτισο Σϑ[ο- 
ὯΘιλ ΑΒΕ 4ὉΣ ὁ ΕἸοιηΐ ἴτ8]8- 
τοῦθ, σμέδις ηιξάδηη ἔπε ποτὶ 
αηιρίϊμ ἱπαάμαγα, πὲδὲ σιΐ 
αἰέμα φμξαάαάίαση Ρεγεπε ἐπιταα. 
εμίαεμπιημθ αβεναξ, τϑοῖα 60]- 
Ἰρῖῖ, ουπὶ ἔπ δυο οοὐ, νο- 
οαπὶ τεχμήριον Ὡοη ΒΑΡυΐδέ6, 
ϑδβαιθ τι ροδδθπιδ ο᾽!οΐ 6 η- 
ὅδηι οδηδοῖ, Νου ἔδηλθῃ, 6.89 
111ὲ06. δεῖ δϑηϊϑθωηϊδ, σχευάριον 
1η161Προπάυπι ρῥυῖο, “αοὰ ϑ 
βιδηι πιο χδίϊίοθ ᾽6 ἤοσὶ 
υτάθπι ζεοῖθ ροίϊοεῖ, δὲ δὶ.» 
;ὖ ἧπ ϑυρουοεῖρθι9 Ὀ]υγ8]96 
ὨΘΟ ΓΔ δ[:} 6 δι: 06:1} ΔΏΠνὸ Ρο- 
δίτυιπι 66. καινὰ ἄττα ἀπο- 
δείξεις τε ἑτέρας, Ῥτοποπιθῃ- 
4.0, ᾳφυοά γοξογιις δὰ ᾿πῖθε- 
οθάθηϊα [θ0, ὡς τῶν προτό- 
ρῶν κατατετριμμένων, ἴΐδτγιιπι 
ὨθυϊΟο βθηοζθ ρῥγοϊδει), δῖ, 

αὐτό: ἴα δος οἰΐδηι κι 
καὶ ἄχραντον τοεοῖδ εἷῃι 
δἰδηῖϊῖνο Σηξογι τ ᾿ ζπ2 
δδμπεῖιθ πος Ῥδοῖο νϑι 
νϑειϊϑηῖπι δρΡΘΟΙΔΏΙΙ 
πίσχοιο. καϑαρόν, ἄγχι 
νοϊυῖ τ πιθ610 δι ΘὨϑι 
αυᾶπι δὲ δυῖ τεχμήριι 
σκευάριον (Ὡᾶπι πος 6 
ἔποειηξ ἀμ ΓΟρΡοΏΘΥΘν 
ἀϊδοείθ 116 δ άἀτίιπι 688 

8 80} ]., Ζ ἐς 
ἐν πολέμῳ ΡΑΜΑ τις 
οἷον, ἐξ οὗ δύναται 
πολεμεῖν. 

4 Οοἀάά, ν:πηπά. οἐ ] 
ἐπίςαι, υτιὰθ Ῥ6Σ οοσζθοι 
Ὠδῖιπλ αυοά Βεροηξ 
ἘΣ ἐπίςαιο. ϑ8εὰ 21} 
ἐπίςᾳ, ἀθ χυὰ ἔογηιδ - 
ϑορῇ. Ῥμιοοῖ, 798. 

1 ΟἸδεῖς, γαὶ. γϑῃ. 
τηΐηιδ ὈΘΏΘ, τοῦτο δ΄ῥ6ι 
804 6η118, 

Φ ῊἩ ὁ. Ὦοο π“ἶἔλ ἐ 
εἰγαῖο; ν, δὰ Μοεη. 3 
6. .--- Νοχ δὰ εἰ δέ νἱ 
ἧι ΣΙ. : 
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ὧὼ σέ" εἰ δὲ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ λόγῳ διέξελθει, ΑΑ. 
Δλ᾽ οὐκ οἶδα, εἰ οἷόστ᾽ ἄν εἴην, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὰ. 
θεν. ΣΏΩ. .4λλ᾽, ὠγαθὲ, ἐμὲ ἐκκλησίαν νόμισον καὶ 
ἕγμον " καὶ ἐκεῖ τοί σε δεήσει ἕνα ὅκαςον πείϑειν ὃ. ἢ γάρ; 
Α4. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦ αὐτοῦ ἕνα τε οἵόντε εἶναι ς. 
κατὰ μόνας πείθειν καὶ ξυμπόλλους, περὶ ὧν ἄν εἰδῇ; ὥσπερ 
ὁ γραμματιςὴς ἕνα τέ που πείθει περὶ γραμμάτων καὶ πολ- 
ἰού. 4.4. Ναί. ΣΩ. ἾΑ4ρ᾽ οὖν " καὶ περὶ ἀριθμοῦ ὃ 
αἰτὸς ἕνα τε καὶ πολλοὺ; πείσει; ΑΑ. ΝΝαί. Σ.Ώ. Οὗτος 
δ᾽ ἔξαι ὃ εἰδὼς, ὁ ἀριθμητικός; 414. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐ- 
χοῦν καὶ σὺ ἅπερ καὶ πολλοὺς οἷόστε πείϑειν εἶ, ταῦτα καὶ ἁ. 
ὅκα; «4.4. Εἰχός γε. Σ,Ώ. Ἔςι δὲ ταῦτα δηλονότι ἃ οἷ- 
σδϑα; 44. Ναί. ΣΩ. ᾿"Αλλο τε οὖν τοσοῦτον μόνον δια- 
φέρει τοῦ ἐν τῷ δήμῳ ῥήτορος ὃ ἐν τῇ τοιξδε ξυνουσίᾳ, 

᾿ δὲν ὃ μὲν ἀϑρόους πείθει τὰ αὐτὰ, ὃ δὲ καϑ᾽ ἕνα; ΑΑ. 
Χαδυγεύει. ΣΩ. Ἴθι νῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται πολ'- 28 
λούς τε καὶ ἕνα πείθειν, ἐν ἐμοὲ ἐμμελόέτησον ᾿ καὶ ἐπιχεί-- 
ρῆσον ἐπιδεῖξαι, ὡς τὸ δίκαιον ἐγίοτε οὐ ξυμφέρε. Α(Δ. 
Ὑβριςὴς εἶ, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Νὺν γοῦν ὑφ᾽ ὕβρεως μέ»- 
ἰω σε. πείθειν τἀναντία οἷς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐϑέλει. ΑΔ. «Δ έγε 
δ, ΣΩ. ᾿4ποχρίνου μόνον τὰ ἐρωτώμενα. «44. Μή" ἀλ-»Ῥ. 
λὰ σὺ αὐτὸς λέγε. ΣΩ. Τί δαί "5; οὐχ ὅτε μάλιξςα βούλει 
πισθῆναι; «4.1. ἸΠάντως δήπου. Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἰ λέγεις ὅτι 
ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, μάλις᾽" ἄν εἴης πεπεισμένος. «ΑΙΑ͂. "Ἐμοιγε 
ῥοκᾶ. «Σ(Ώ. ᾿Αποχρίνου δή ὅ. καὶ ἐὰν μὴ αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ε. 

3. ΘΟ] ΘΙΘΥΠΊ ΔΌΣ θεηθηδη- 
ὄνπι οϑηδοὶ ἔν ἕκαςον: ἀπο- 
πἰδπὶ ἐγ δᾶηθ 8]16.18ῃ- 
ἰυαὶ ἌΡΡοιιῖο, ψόοσδθυο ἕνα οἱ 
δἷο, υδὲι ἀ6 οπιπίδι, Θὲ ΤΌΣ, 
Ὁδ᾽ ἀθ πο, υδιιγραᾶῖο. ΜΙΠῚ 
ἰδηῖθη πᾶς οββϑυνδίιοηθ 1056 
δοῦρίου ΘΙ ΠΟ ΔΥ: νἹἀοϑίμγ, αι 
Ὡορροπίϊιδ πο ἕνα ὅἕχαςον Ρο- 
διϊξ Ῥχὸ ἅπαντας. 

ἃ Οὐπιὶ Β6. ορίϊπιοδ 564119η- 
ἀος γνυῖϊῖδν!ϊ : αιδηχιυδη νι} 58" 
ἴὰπι “40᾽ οὐ ρεοβιιπι οἰΐδηι θεῖ. 
γιά, δά Μϑη. 21. ποῖ. 4. 

« Ια, Ἐχουτγειπι δὰ Ἀ. ἀϊα!. 
Ῥῆοσθαι. ᾿ 

9 Ἦδηο ἔογηχδπι ᾿ἴσ Ῥγδθ- 
δοηῖ Ὑιμάὰ, Ὑοηοῖὶ Χ,ΙΣ, ἃ]. 
Νδηι ΟἹ] δεῖς. γαῖ, οοὲ. ἐδηὶ τί 
δ᾽ οὐχ “-ς 

8 Ἡϊς ἴοοιις 6δὲ ἂρ. ϑ810Ὁ. 
Ὁ. 122. ἀδαι6 δὰ συμφέροντα 
ἔστιν. "Εοικε (δ. 26.). Ουδο δὲ 
νδιϊδηϊ ᾿θοϊοσθδ, 646 118 δὲ γ6- 
Σίοτος ναὶ δα] θη ἃ]1ου)8 π0- 
6 Ὡ δι ηϊ, δὰ 1088 ]οο8 πιο- 
τιοδίπιι, οϑίθγαδ ἢΐο Δῦῃοῃο- 
τὸ ηἱἰδοοὲ. 23. ς, Ῥἴο ι-- 
ἵμέμ, 24. ς. ἴῃ ὅρα τοίνυν εὲ 
ἦν γοουα δὲ οτ888; ΡΟ ᾿Ν 

ἦγεις “-- ὁμολογεῖς. 25. 6. α. 

Ρίο Ναί. Τὴν ἄρα ---, Πύνυ 
γι. Τ. ἄ. 26. ἃ. ῥτο οὐκοῦν 

εὐδαέ- 
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ἀχούσης " ὅτι τὰ δίκαια συμφέροντά ἔσξιν, ἄλλῳ γε λέγοντι 
μὴ πιξεύσης. «4.4. Οὔ τοι. ἀλλ᾽ ἀποχριτέον. καὶ γὰρ οὐ- 

!, δὲν οἴομαι βλαβήσεσϑαι. ΣΏΩ. Μαντικὸς γὰρ εἶ καί μοι μά 
λέγε" τῶν δικαίων φὴς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔγια δ᾽ οὔ. 44. 
Ναὶ. ΣΏ. Τί δαῖ; τὰ μὲν καλὰ αὐτῶν εἶνγαε, τὰ δ᾽ οὔ; 
«4.4. Πῶς τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ΣΩ. Ἐἶ τις ἤδη σοε ἔδοξεν αἷ- 

ο, σχρὰ μὲν δίκαια δὲ πράττειν; 444. Οὐχ ἔμοιγε. ΣΏ. "Δλλὰ 
πανταὰ τὰ δίκαια καὶ καλά; ..4. Ναί. ΣΏ. Τί δ᾽ αὖ τὰ 
καλά; πότερον πάντα ἀγαϑὰ, ἢ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ οὔ; ΑΑ. 
Οἶμαι " ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, ἔνια τῶν καλῶν κακὰ εἶναι. 

4 ΣΙΏ. Ἦ καὶ αἰσχρὰ ἀγαϑά; 44. Ναί. ΣΩ. ζάρα λέγες 
τὰ τοιάδε; οἷον, πολλοὶ ἐν πολέμῳ βοηϑήσαντες ἑταίρῳ ἢ 
οἰκείῳ τραὐύματά τε ' ἔλαβον καὶ ἀπέϑαγον" οὗ δ᾽ οὐ βοη- 
ϑήσαντες, δέον, ὑγιεῖς ἀπῆλθον. 4.4. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. 

ν. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην βοήϑειαν καλὴν μὲν λέγεις κατὰ τὴν 
ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὗς ἔδει" τοῦτο δ᾽ ἐςὶν ἀνδρία. ἢ οὔ; 
“44. Ναί. ΣΏΩ. Κακχὴν δέ γε κατὰ τοὺς ϑανάτους τε καὶ 
τὰ ἕλκη. ἢ γάρ; ΑΑ. Ναί. ΣΩ. “4ρ᾽ οὖν οὐκ ἄλλο μὲν 
ἡ ἀνδρία, ἄλλο δὲ ὃ θάνατος; «4.4. Πάνυ γε. Σ.Ώ. Οὐκ 
ἄρα κατὰ ταυτόν γέ ἔξι καλὸν καὶ κακὸν τὸ τοῖς φίλοις 

ο. βοηθεῖν. 4.4. Οὐ φαίνεται. “ΣΦ. Ὅρα τοίνυν εἰ, ἣ γε κα- 
λὸν, καὶ ἀγαθὸν, ὥσπερ καὶ ἐνταῦϑα' κατὰ τὴν ἀνδρίαν 
γὰρ ὡμολόγεις καλὸν εἶναι τὴν βοήδϑειαν. τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ 
σκόπει, τὴν ἀνδρίαν, ἀγαθὸν ἢ κακόν; ὧδε δὲ σκόπει" σὺ 
πότερ᾽ ἂν δέξαιό σοι εἶναι; ἀγαθὰ ἢ κακά; ΑΔ. ᾽4γα- 
ϑά. ΣΏ. Οὐκοῦν τὰ μέγιςα μάλιςα 5. καὶ ἥκιςα τῶν τοι- 

ἀ, οὕτων δέξαι᾽ ἄν φέρεσθαι; 44. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΙΏ. Πῶς 

εὐδαίμονες, “--- ο. ἧ εὐδαιμονία" ᾳιυθ δῃηοίδιδ. 68ῖ, ᾿άχυθ Ὡϊ- 
Ρίο Τὸ εὖ ἄρα π. --- γοῦν Ἀπ Ηἴο πιιδηάιπι. 
καλῶς π. δ ΟΙδσῖς. γδι. ὕϑιη. οἴομαι. 

4 ιά. δὰ 20, ποῖ. 2. -- 1 γοουϊᾶ τὸ 9 10}. ζηεοζ- 
ΝΌΓΏΡΟΥΡΘΥ 6 οοά, Υεῃ. ἀϊ- 
βοῖο ϑηοΐϊανιξ σαυτοῦ ἀκούσης 
οπιῖδδο σύ: ᾳυοά ποῃ 618ρ]1- 
οονδι. 8. πυῆς ἴῃ Βοϊεῖκο- 
τὶ σοπηηθηῖ, ἱπνθηῖο, πορ σύ 
δοὰ σαυτοῦ οὐι ἴῃ Ὗδη. 21 
(φυθα; ουπμάθηι 6556 οοὐίοθαι 

Δ: ᾶπιὶ 8129 1118 βθύπγο 68- 
βοῖ ἀθ 115 401 νωΐηφγαξὲ τπὸ- 
γέμα: ΥὙ68 δυῖθπι ροϑβοῖϊ 14, 
φιοὰ ρ]θηΐυβ οἱΐδηχ δημῃ- 
ἸΔΡῚ ροΐογαϊ ρθὲ ἄλλοι --- ἄλ.-.- 
λοι ὦ “πὸ 

οογίυτι 651) οἱ ἴῃ δῖ, ἘΠ)ιδ' 
υ9 τοὶ πάθη ἔδοϊξ χιοὰ θᾶ- 
ΝΑ οπιββῖο ἐχ ΟἸδυκίδηο 4ι0- 

3 8ῖο ΒΕ. 6 1258. οἱ 6 Εἰς. 
ἴῃ νι]ρ. μάλιςα ἰδηαχυᾶπι ΑἹ.- 
οἰδιδάμ8 δέδγπιδαιο δογίριιπι. 

3 Ἰνγοὶδ 
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οὖν λέγεις περὲ ἀνδρίας; ἐπὶ πόσῳ ἄν αὐτοῦ "ὃ δέξαιο ςέ- 
ρασϑαι; Α44. Οὐδὲ ζῆν ἂν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὦν. ΣΙΏ. 
Ἔσχατον ἄρα κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ " ἡ δειλία. «4.4. Ἔμοι- 
μι ΣΩ. Ἐξίσου τῷ τεθνάναι, ὡς ἔοικε. Α.4. Φημί. ΣΩ. 
Οὐχοῦν θανάτῳ τε καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον " ζωὴ καὶ ἀν- 25 
ὁρία; 44. Ναί. Σ,Ώ. Καὶ τὰ μὲν μάλις᾽ ἄν εἶναι βούλοιό 
σοι, τὰ δὲ ἥχιξα. (4. Ναὶ, ΣῺΩ. “4ρ᾽ ὅτι τὰ μὲν ἄριςα ἡγεῖ, 
τὰ δὲ κάχιξα; «4.1. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἔν τοῖς ἀρίςοις ἄρα 
σὺ ἡγε ἀγδρίαν εἶναι, κἀν τοῖς καχίξοις θάνατον; 414. 
Ἔγωγε5. ΣΏΩ. Τὸ ἄρα βοηϑεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φίλοις, Ὁ. 
ἡ μὲν καλὸν κατ᾽ ἀγαθοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρίας, καλὸν 
αὐτὸ προσεῖπας. (41. Φαίνομαί γε. ΣΏ. Κατὰ δέ γε κα- 
τοὖ πρᾶξιν τὴν τοῦ θανάτου, καχόν. Α΄. Ναί. ΣΩ. Οὐκ-ς. 
οὖν ὧδε δίκαιον προσαγορεύειν ἑχάξην τῶν πράξεων; εἴ- 
πὲρ ἡ κακὸν ἀπεργάζεται κακὴν καλεῖς, καὶ ἢ ἀγαϑὸν ἀγα- 

ςϑὴν κλητέον. 44. ᾽᾿Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ,Ώ. άρ᾽ οὖν καὶ ἥ 
ἐγαϑὸν, καλόν' ἢ δὲ κακὸν, αἰσχρόν; «4.4. Ναί. ΣΩ. Τὴνά. 
ἔρα ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βοήθειαν λέγων καλὴν μὲν 

) κακὴν δὲ, οὐδὲν διαφερόντως 7 λέγεις ἢ εὖ προσ- 
ἅπες αὐτὴν ἀγαθὴν μὲν, καχὴν δές ΑΛ. ᾿4ληϑῆ μοι 
ὀυκεῖς λέγειν, ὦ Σώχρατες. ΣΦ. Οὐδὲν ἄρα τῶν καλῶν, 
τοϑόσον καλὸν, κακόν’ οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν, καϑόσον αἷ- 
ηρὸν, ἀγαϑόν. Α4. Οὐ φαίνεται. ΣιΙΏ. Ἔτι τοίνυν καὶ ος 

σχέψαι. ὅστις καλῶς πράττει, οὐχὶ καὶ εὖ πράττει; 
44. Ναί. ΣΩ. Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες; 

8 Νοῖδ Ὡθυΐγιιτ, ΥΘΕΡ᾽ ΟἿ ΘῺ 8 
ἵπι|θ Ὀζκδοργθδϑι; ἀγδρέαξ. 

ΓᾺ Μέη. ἫΝ Ὡοΐ, ο.. οἷας 

ον ἢ ἢ ἴχοβ ορείπη. ψαρο: 
ἔξθχατον ὥρα σοι κακὸν εἶναι 

δ δὶς Β6.. 6Χ οπηΐδιυ8 Ῥγδ6- 
Ατῖθ. Ἐ, αυἱ Ππαροὶ νι]- 

δδυα ἐναντιώτατα, τα 6]1118 υΣ- 
ὁπ Σ]Ἰυὰ, εο 46 οογγθοί!οηθ 

δυδρθοοίΐμπι. ᾿ ᾿ 

.. " ἤοεθα πᾶϑε, ᾿Εν τοῖς --- 
“ ἔγωγε, 6 ϑῖο"», ἱωδογῖδ δυηῖ. 
Οεμυΐηδ πδθο. ηυξῃ δἰ πῖ, ἀμ δ1- 

ἴδύϊ πϑαυξῖ, τυ αϊ]ᾶ ΠΟ; ἃ Ρ- 
Ρᾶγοξ φυοταοάο Ν ϑιοδαθυπε 
Ἰγγθρδουιηῖ; ἴπαι αὐυϊὰ Ορῖϊ- 
710 186 Ὡξ ἀΥριΠΙΘηΔΙΣΟΩΣ, 
Ἑοτγιἀο Θηϊπι Θὲ ΣΟΥ 6 δι:- 
Ῥευοσῖριι αυδίίμου ῥοῖΐδ581- 
τὰαπὶ δου ἦ8 εἐγδηῖ, αυο- 
Ὠΐϊδῖαι ἀϊοθιιδ Ἠΐ8 6018 δἰδέϊ τι 
πδιγι8 οτδὲ ϑοοζδῖθβι Νίοκδθ 
δυῖθαι Ομ ]55: 08 ἤος 4Π06110 
οδὲ τἸπάϊοιιιπι αυοά ἴῃ ΟἸ] δεῖς, 
γαῖ, γοθ. ποῦ πάνυ γε 86.- 
ναΐϊμπλ Θδὶ, βορὰ ζσηξέοσευδ Στὰ 
Ἔγωγε. ατὸ πχδῆϊι6 τϑοῖὶα τθ6- 
ἡροπάθταν 1115 Ἶάρ᾽ ὅτι. 

510}. οὐδαμῶς οὐδὲν ὃ. 

{ Ἰηδ90- 
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ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι᾽ ἀγαθῶν 

κεῆσιν; «4.4. Μάλιζξα. ΣΩ. Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ 
καλῶς πράττειν; 44. Ναί. Σ,Ώ. Τὸ εὖ ἄρα πράττειν 
ἀγαθόν; 414. Πῶς δ᾽ οὔ; Σ,Ώ. Οὐκοῦν καλὸν ἡ εὐπρα- 

ν».)γία; «44. Ναί. ΣΩ. Ταυτὸν ἄρ᾽ ἐφάνη ἡμῖν πάλιν αὖ 
καλόν τε καὶ ἀγαθόν. 414. Φαίνεται. ΣΏΩ. Ὅ,τι ἄν ἄρα εὕ- 
ρωμεν καλὸν, καὶ ἀγαθὸν εὑρήσομεν ἔκ γε τούτου τοῦ λό- 

5. γου. «Α4. ᾿Ανάγκη. ΣιΏ. Τί δέ; τὰ ἀγαθὰ συμφέρει, ἢ 
οὔ; 44. Συμφέρει. ΣΩ. νημονεύεις οὖν περὶ τῶν δι- 
καίων πῶς ὡμολογήσαμεν; 4. Οἷμαί γε τοὺς τὰ δίκαια 
πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναι καλὰ πράττειν. ΣΩ, Οὐκοῦν 

καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαϑά; .44. Ναί. ΣΩ. Τὰ δὲ ἀγα- 
ϑὰ συμφέρειν. ΑΑ. Ναί: ΣΩ. Τὰ δίκαια ἄρα, εὖ ᾿Αλκι- 
βιάδη, συμφέροντά ἕξιν; «4.4. Ἔοικε. ΣΩ. Τί οὖν; ταῦτα 
οὐ σὺ ὃ λέγων ', ἐγὼ δὲ ὁ ἐρωτῶν; 4.4. Φαίνομαι, ὥς ἔοι- 

ἀκα. ΣΩ. Εἰ οὖν τις ἀγίξαται ξυμβουλεύσων εἴτε ᾿Αθηναίοις, 

εἴτε ἸΠεπαρηϑίοις 5, οἱόμενος γιγνώσκειν τὰ δίκαια καὶ τὰ 
ἄδικα, φήσει δ᾽ εἶναι ὃ τὰ δίκαια κακὰ ἐνίοτε, ἄλλο τι ἢ 
καταγελῴης ἄν αὐτοῦ; ἐπειδήπερ τυγχάνεις καὶ σὺ λέγων, 

21 ὅτι ταυτά ἔςι δίκαιά τε καὶ ξυμφέροντα; .4.1. ᾿Αλλὰ μὰ 
τοὺς θεοὺς, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε οὐδ᾽ ὅ,τι λέγω, 
ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἔοικα ἀτόπως ἔχοντι. τοτὲ μὲν γάρ μοι ἕτερα 
δοκεῖ, σοῦ ἐρωτῶντος, τοτὲ δὲ ἀλλα. Σ.Ώ. Εἶτα τοῦτο, 
φίλε, ἀγνοεῖς τὸ πάϑημα τί ἐξι; ..3.,Δ4. Πάνυ γε. ΣιΏ. 

». Οἴει ἄν οὖν, εἴ τις ἐρωτῴη σε, δύο ὀφθαλμοὺς ἤ τρες 
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ε Ἰηεοτιιῖϊ εἶ οπτθ8 Ῥγᾶθ- 
ἴον ἴγτϑὲ ορῖ. οἱ δἀὰά, δηῖϑ Β6, 
γιά. ὁ. 2. ποῖ, 4. 

8 Ῥοραδσαῖδιι 1811 δι νὶ- 
πὶ ο]οΐαιιθ ργδϑδίδη δῖ πὶ ἔθ- 
ΣΧ ἰηῖος Ογοϊδάδο; οἱν!δ8 
ὅρη} 1119, οἵ ΟΡ 14 ρϑιιπι ἢϊς 
ΑἸἰμδηΐβ ορροδείδ. 

8 ϑογυδνὶ ΒΘ. δοσρίυγδηι 
εἰδέναι, αυδηι Ἐϊοϊηυ8 αυοχυθ 
δοαιυς (ἀϊεαῖφμε 401} 26, 
ἡμ“α ἐπεεγάμπι σε τηπαΐα). 
Μο δἀορίδῖδθ ]Ἰθοϊϊοιΐς εἶ». 
4140 οδὲ ἔῃ ἰτίδυς ΟΡΊΙΠλ}ῖ8. 
ποηάυπι ρδθωξοὶ. Οὐυοά τι:- 

ἴδ ΘΟ] οἸθειδοθοσ 8 Ῥεγ. 
Ἑ οοπιπιοτιάδι οἰΐδηι καὶ κα- 
κα. --- Τυπι δδοσοδθ 2 ΑΝ. 
φήσει, Ῥο χυο Νω Κϑροπθῃ- 
ει Ὀϊι 168 τὲ γϑδρθὩ» 

ἄθδι ἐκαθρτθῦθο, ἀνίξαται νεῖ, 
486 ϑομηοίαάονὶ δὲ δοϑηΐϊϑῃ» 
τι) υἱγιπια:6 νϑεθιιπιὶ πε ῖδη» 
ἄσπι 18: ἀνίςαιτο --- φήσοιι. 
δοὲ διιωξ 18114 ἔοξίδϑβο ἈΘβ: 
Θηῃϊϊ 846 θη σοπάοδεπηδιεδθ. 

“ δὲὸχ 
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ἔχεις; καὶ, δύο χεῖρας ἢ τέτταρας; ἢ ἄλλο τι τῶν τοιού- 
τῶν, τοτὲ μὲν ἕτερ᾽ ἂν ἀποχρίνασθαι, τοτὲ δὲ ἄλλα, ἢ ἀεὶ 
τὰ αὐτὰ; 414. Δέδοικα μὲν ἔγωγε ἤδη περὲ ἐμαυτοῦ, οἷ- 

μ41μαι μέντοι τὰ αὐτά, Σ,Ώ. Οὐκοῦν ὅτι οἶσθα ', τοῦτ᾽ αἷἴ- 
πον; «441. Οἶμαι ἔγωγε. Σ,Ώ. Περὶ ὧν ἄρα ἄκων τάναν- ς. 
τία ἀποχρίνει; δῆλον ὅτι περὶ τούτων οὐκ οἶσθα. ΑΔ. 
Εἰκός γε. ΣΏ, Οὐκοῦν καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, 
καὸ καλῶν καὶ αἰσχρῶν, καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν, καὶ συμφε- 
ρόντων καὶ μὴ ἀποκρινόμενος φὴς πλανᾶσθαι "; εἶτα οὐ 
δῆλον, ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὐτῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ; 
44. "Ἔμοιγες. ΣΩ. .Αρ᾽ οὖν οὕτω καὶ ἔχεε ὃ; ἐπειδάν τίς 28 
τι μὴ εἰδῇ, ἀναγκαῖον περὲ τούτων " πλανᾶσθαι τὴν ψυ- 
ἦν; 414. Πῶς γὰρ οὔ; Σ,Ώ. Τί οὖν; οἶσθα ὅντινα 
τρόπον ἀναβήσει εἷς τὸν οὐρανόν; 414. Μὰ 4" οὐκ ἔγω- 
π. ΣΩ. Ἢ καὶ πλανᾶταί σου ἡ δόξα " περὶ ταῦτα; Ὁ. 
44. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τὸ δ᾽ αἴτιον οἶσθα, ἢ ἐγὼ φράσω “ὁ; 
44. Φράσον. ΣΩ. Ὅτι, ὦ φίλε, οὐκ οἴει αὐτὸ ἐπίξασθαι, 
οὐκ ἐπιςάμενος. ΑΛ. Πῶς αὖ τοῦτο λέγεις; ΣΩ. Ὅρα ς. 
καὶ σὺ κοινῇ. ἃ μὴ ἐπίστασαι, γιγνώσκεις δὲ ὅτι οὐκ ἐπίςα- 
φαι, πλανᾷ περὸ τὰ τοιαῦτα; ὥσπερ περὸ ὄψου σκευασίας 
οἶνϑα δήπου ὅτι οὐκ οἶσϑα. Α4. Πάνυ γε. Σ.2. Πότε- 
(07) οὖν αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζεις ὅπως χρὴ σκευάζειν, καὶ 

4 ϑδὸχ οοἀά. οἱ ἔπ 18 ορίϊ- 
ειἱ, οἶσϑας: αυδησιδπι ΟἸΔεῖς. 
οὶ ἄἀυοδιυδ Ῥυμοῖῖβ διιρ6 8 
υἱ πιο σ, 4υ.δὸ ἴδπιθηι ν᾽ ἀθῃ." 
ὮΣ 6580 δὺ Δίαυο αυὶ Ρυ- 
εἰοτὶ Αἰοΐδῃιο τἰαιοτοῖ, ΥἹα. 
Μοοε. οἱ Ῥίϑσβ. Ὁ. 283. Οουῖθ 
τῶν κοινῶν πυηηυδηι ἔυ1 66 
ἴοειγα- υἱ ποῇ ἔδοϊϊο εἶοδδ 
φυοιιοδο ἱγγθρδβουῦῖῖ. 8829 
δοχοθιῖῖθο ὅπ Διο οσοι- 
ει δῖῃ6 ἴδο νδχϊϑίδίθ. 
δοὰ οὗ τὰ Ἰρδιιπι αυοὰ ἰοἴϊο8 
δῖπο νἱ βοσιποηΐ δθο νῸΧ ἰἢ- 
δοιζξῖυσ, δ χυδηάο βδὶρηϊβοδη- 
ὅδ υδυγρδηοίυγ, ροπάθγοδιυδ 
οὐδδιι Ῥτοϊαῖδπι ἔιιϊδθ ὩΟῺ 
Δαθρῖθ δυδριοοείδ. 

5 Ουὐίυν νυΐϊρο ᾿ηΐθεγο- 
βϑϊιϊοτιὶδ ποῖα; 1816: Ὡδηι 8] 
εἰῖχα τηϊϑυσορδιϊοη θαι ᾿δθ6 1η- 

10] Προ δ θδεοηῖξ, ἀϊοδηάυπι 
δεδοὶ οὐχοῦν νᾶ] 60 ἦαπι ΨνΕῸ, 
οουῖτα Σωβθήξυπλ ἸΏβι86, 

8 Σ,οροπάυπι οΘΏ860 καὶ ἀεὶ 
ἔχει. Ὠτειϊηρυοὰδ Θηΐηι πιο 
διωϊ ἢδθα ἄμυο, οὐπιὶ 418 Δ]1- 
φυϊὰ 0 Ἰρηόγδγθ “εΐξς θὅ οὐπλ 
πειοῖ, ΘΟΗΖΕΙΕΑΙ. 

4 Οοὰὰ, Ἰοηρο ρ]υτγϊην περὲ 
τούτου" νὶἱὰ. ἃ ξ ᾿8εἀὰ 
νογὰ νἱἀϑῖιε δομηθιάθεὶ θηηθῃ- 
ἀδιῖο περὶ τοῦτο ξ Ὧδπι Θἴ18π: 
πη 8644. υβλίᾳφυθ πλανᾶσθαι 
περί τι. 

6 Ψιά, Ιηὰ. [,.Δὲ, Οσηϊείσω:. 

6 ΑἸδεῖς. γαῖ. ὕϑῃ, οὐ τυὩΐ 
ἐγώ, --- Δὰ φράσω νἱὰ. Οταπμπι. 

. 4139. (126.) ΟΡε, Ἴ. 
. Αεῖς- 
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ἃ. πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπισαμένῳ ἐπιτρέπεις ; 44. οδέω. ΣΏΩ. Τί 
δ᾽, εἰ ἐν νηὶ πλέοις, ἄρα δοξάζοις ἄν πότερον χρὴ τὸν οἵ- 
ἀκα εἴπω ἄγεν ἢ ἔξω, καὶ ἅτε οὐκ ἐδὸς πλανῷο ἄν, ἢ τῷ 
κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἄν ἡσυχίαν ἄγοι; «44. Τῷ κυβερ- 
γήτῃ. Σ.Ώ. Οὐκ ἄρα Ψῃ ἃ μῆ οἶσϑα πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῆς 

29 ὅτε οὐχ οἶσϑα: 44. Οὐχ ἔοικα ΣΏ. Ῥννοεῖς οὖν, ὅτι 
καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν τῇ πράξει διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιάν 
ἐπ τὴν τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσθαι εἰδέναι. “44. Πῶς αὖ λέ- 
γες τοῦτο; ΣΩ. Τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττειν, ὅταν 
οἰώμεθα εἰδέναι ὅ,τι πράττομεν. 4.4. Ναί. ΣΏΩ. Ὅταν 
δέ γέ πού τιγὲες μὴ οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις παραδιδόασι, 

. Β..4..1. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Οὐκοῦν οἱ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδό- 
τῶν ἀναμάρτητοι ζῶσι διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐπιτρέ- 
πεν; ΑΔ. Ναί. ΣΏ. Τίγες οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες; οὐ 
γάρ που οἵ γε εἰδότε. 414. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ, Ἐπειδὴ δὲ 
οὔϑ᾽ οἱ εἰδότες, οὔϑ᾽ οἱ τῶν μὴ εἰδότων εἰδότες ὅτι οὐκ ἔσα- 
σιν, ἢ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ εἰδότες, οἰόμενοι δ᾽ εἰδέναι; ν.: 

ο.. 4.41. Οὔκ’ ἀλλ᾽ οὗτοι. ΣΩ. Αὕτη ἄρα ἡ ἄγνοια τῶν 
κακῶν αἰτία, καὶ ἥ ἐπονείδιςος ' ἀμαϑία. Α44. Ναί. ΣΩ. 
Οὐκοῦν ὅταν ἢ περὶ τὰ μέγιςα, τότε “κακουργοτάτη καὶ αἷ- 
σχίςη; 44. Πολύ γε. ΣΩ. Τί οὖν; ἔχεις μείζω εἰπεῖν 
δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ ξυμφερόντων; ; «ΑΛ. 

ἀ, Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν περὶ ταῦτα σὺ φὴς πλανᾶσϑαι; 
«44. Ναί. ΣΏ. Εἰ δὲ πλανᾷ, ἀρ᾽ οὐ δῆλον ἐκ τῶν ἔμ- 
προσϑεν, ὅτι οὐ μόνον ἀγνοεῖς τὰ μέγιςα, ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰ- 

830 δὼς οἴει αὐτὰ " εἰδέναι; 444. Κινδυνεύω. ΣΦ. Βαβαὶ 
ἄρα νὦ ᾿Δλκιβιάδη, οἷον " πάϑος πέπονθας. ὃ ἐγὼ ὁνο-- 
μάξειν μὲν ὀκνῶ, ὅμως δὲ, ἐπειδὴ μόνω ἐσμὲν, ῥητέον. ἀμα- 
ϑίᾳ γὰρ ξυνοικεῖς ν,ὦ βέλειξε , τῇ αἴοχίφῃ , ὡς ὅ λόγος σου 

», κατηγορεῖ, καὶ σὺ σαυτοῦ. διὸ καὶ ἄττεις ἄρα πρὸς τὰ πο- 
λιτικὰ πρὶν παιδευϑῆναι. πέπονθας δὲ τοῦτο οὐ σὺ μόνος, 
ἀλλὰ καὶ οἵ πολλοὶ τῶν πραττόντων τὰ τῆσδε τῆς πόλεως, 

᾿ πλὴν ὀλίγων γε" καὶ ἴσως τοῦ σοῦ ἐπιτρόπου Περικλέους. 

1 Δειϊουϊυπι ἧ 80,880 Π)8- 8. ΟΙαικ. αὶ ὕϑη. ποῖον: 
Ἰϊαι. ἴυπι 114. οὐπιὶ Ῥὰσ, Ε, ἐσχάτῃ 

Ῥίο αἰσχίςῃ. 
ν υρ ταῦτα. Ττθδ ορῖ!- 

τοὶ αὐτά, θθη6 ; Ρθγρεγᾶπι ἰδ- 4 8[ο τϑοῖϑ Βο. 9 {ἴδυς ογὶ. 
ΗΘ ΟΠΊ1880 οἶδε. Ρίο νυ]. τὸ, υοὰ ἰἴἰοσιαι 

ΏὨΟΏ 
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ΑΑ. “έἐγεταί γέ τοι, ὦ Σώχρατες, οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου ες. 
σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ σοφοῖς συγγεγογένγαι " 
καὶ γὰρ Πυϑοκλείδη καὶ ᾿Αναξαγόρᾳ 5. καὶ γὺν ἔτι τηλι- 
χοῦτος ὧν ΦΔάμωνι Ἑύνεςιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα ". 
οὖν; ἤδη τινὰ εἶδες σοφὸν ὁτιοῦν ἀδυνατοῦντα ποιῆσαι ἄλ- 
λον σοφὸν ἅπερ αὐτός; ὥσπερ ὃς σε ἐδίδαξε γράμματα, 
αὐτός τε ἣν σοφὸς καὶ σὲ ἐποίησε, τῶν τε ἄλλων ὅντιν" 
ἐβούλετο. ἡ γάρ; 414. Ναί; ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σὺ ὃ παρ᾽ 
ἐκείνου μαϑὼν ἄλλον οἷόστε ἔσει; (4. Ναί. ΣΩ. Καὶ ὃ 

᾿ αιϑαριξὴς δὲ καὶ ὁ παιδοτρίβης ὡσαύτως. 414. ΤΠάνυ γε. 
ΣΩ. Καλὸν γὰρ δήπου τεκμήριον τοῦτο τῶν ἐπιφξαμένων 31 
ὁτιοῦν, ὅτι ἐπίξζανται, ἐπειδὰν καὶ ἄλλον οἷοίτ᾽ ὦσιν ἀπο- 
ῥέξαι ἐπιςάμενον. Α΄... "Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏ. Τί οὖν; ἔχεις 
ὀπεῖν, ΤΙερικλῆς τίνα ἐποίησε σοφὸν ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξά- 
μεγος ᾿; ΑΙΑ͂. Τί δ᾽ εἰ τὼ Περικλέους υἱέε ᾽ ἡλιϑίω Ὁ. 
ινέσϑην, ὦ Σώκρατες; Σ,Ώ. ᾿Αλλὰ Κλεινίαν, τὸν σὸν 
ἀδλφόν. 41... Τί δ᾽ ἄν αὖ Κλεινίαν λέγοις, μαινόμενον 
ἄγϑρωπον ὅ; 

᾿οὴ Βαροὲὶ, 4ιυοηϊᾶπι 1Ὲ ἢ 15 
ὀϊίγοις ΠΟΙ ΡΕΘθηδιιδ Θεὲ Ῥθ- 
Π0Ἶ68. 

ὃ δς. συγγέγονεν. Ηδλῃηος βοτῖ- 
Ρίυτᾶπι δοιι5 θη. 4,5) βϑυνδ- 
γι, υϊρο γάρ ουιμίυν: 
χυοὰ 66 ᾿ιδϑοσγθὲ δὲ ἴῃ δι.- 
Ῥογϊοσίδιι8 οδεὲοὲ ἀλλ᾽ ἄλλοις 
τ ἢ . 

4 ϑ΄.ῆοϊ]. πυϑοκλεέδης 
Μουσικὸς “ἦν τῆς σεμνῆς μουσι- 

, δῆς ὀδάσκαιο καὶ Πυϑα όρεις- 
Φρ᾽ οὗ ης ᾿Αγαϑοκχλῆς, οὐ 
“Δαμπροκλῆς, οὗ 4 μων». Νά. 
δὲ Ῥιοΐδα. Ρ. 816. 6. δὲ 10 ὲ 
Ἠοτά 

θεὲ απιοπο ν. ῬΙυῖ, Ῥοσγῖοὶ. 
. 01 Ὠδτσαῖ, 51 π1}}18586 1]]υπὶ 

5.Ὁ 6686 Τλ0 1510), ΟἸ1Πὶ 181ρ1118 
Θαιοὶ ΔΟΡἰδί8, αὶ ῬΟΥΣΟΙ1 νθ- 
Ἐχὶ διῃ]οῖδ δ] 1ρίθ8 15 ΧΟΡ. 

ἍΝ εἰοεεοὶ ; εἸθοῖιδ ἰδηά θη τ 6 
Ἐξ οσ οδικαρῖθαυατο ,ὡς μεγεῖος 
3" κ καὶ φιλοτύραννος. . 
ὙΣο ΤΑ. 2, 10.7 “α΄ Απα. 
Ἔπ ἀξογατε Ῥοτὶο]16 ργδεοθρῖο- 

ΣΩ. Ἐπειδὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαίνεται, 

τοπὶ ἤι11886, 6 Ῥ]Δῖοηθ, Ῥ]ιῖδτ- 
οἢο 1, 1. οἐ Οἱσθγεοῃθ Βεωῖ, 11. 
Ὠοίΐυπι 661. ΟΟΖ77. 

. γιά, Ιπά.Ψ ἄρχεσϑαι. 

9 Ῥδγδ]υδ δῖίχῃϑ Χδηιῆιρ- 
Ριι8. γιά. Μθηο. 33. Ρεοίδρ. 

. 319. οχῖγ. Ε]ιῖ. Ῥόογῖο]. 36. 
ἢ νυϊρυδ Ὠοῖδλ ογαὶ ἔδιιδο 
δΙϊογαπ; Ῥοσῖο 18, απ βλεττο-- 
μάμμαι Ἰάδο δρροὶ]δῖ: διηῖ, 
46 δ νοςσο νἱά. δε]. δὰ ἢ. 
1, οἱ δοβιοά, ἴω ἴζοχ. διι:- 
ἴω1ῖ υἱγαπηυθ Ρ68111618 11{6. 
{ι: ΑἸμοηΐϊς πὶ βτδϑεαδίυσ, 
λοῦθιι8, νῖνο δάδιιο ρῥδῖσθ, 

3. 5080]. “Ὃ Κλεινίας αὖϑά- 
δης οὕτως, ὡς μηδενὶ τῶν συμ- 
βού προσέχειν. Ρ]δι, Ργοῖδρ. 
Ρ. 820. Εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν 
τὸν ᾿ΔΑλκιβιάδον τουτουὶ νεῶτο- 
ρον ἀδελφὸν ἐπιτροπεύων ὃ αὖ- 
τὸς οὗτος ἀνὴρ Περικλῆς, δεδιὼς 
περὸ αὐτοῦ μὴ διαφϑαρῇ δὴ 
ὑπὸ ᾿Αλκιβιάδου, ἀποσπάσας 
ἀπὸ τούτου καταθέμενος ἐν ̓ 4ρί- 

φρο- 

Σ.Ώ. Τίὰἁ. 
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τὼ δὲ Περικλέους υἱέε ἡλιθίω ἐγεγέσϑην, σοὶ τίν᾽ αὕτίαν 
ἀναθῶμεν, διότι σε οὕτως ἔχοντα περιορᾷ "; «4.4. ᾽Σγὼ, 

«. οἶμαι, αἴτιος, οὐ προσέχων τὸν. νοῦν. ΣΩ.᾿Ὄ τῶν ἄλ- ... 

λων ᾿Αϑηναίων ἢ τῶν ξένων δοῦλον ἢ ἐλεύϑερον εἰπὲ, ὅστις 
αἰτίαν ἔχεε διὰ τὴν Περικλέους συνουσίαν σοφώτερος γεγο- 
γέναι" ὥσπερ ἐγὼ ἔχω σοι εἰπεῖν., διὰ τὴν Ζήνωνος Πυϑό- 
δῶρον τὸν ᾿Ισολύχον, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου" ὧν ἐχόώ- 
τερος Ζήνωνε ἑκατὸν μνᾶς τελέσας σοφός τε καὶ ἐλλόγιμος 
γέγονεν ". ΑΔ. ᾿Αλλὰ μὰ “4 οὐκ ἔχω. 

ΣΩ. Εἶεν. τί οὖν διανοεῖ περὶ σαυτοῦ; πότερον ἐᾷν, 
ὡς νῦν ἔχεις, ἤ ἐπιμέλειάν τινα ποιεῖσϑαι; «44. οινῇ 

φρονος ἐπαΐδευε. καὶ πρὶν ἕξ 
μῆνας γεγονέναι ἀπέδωχε τούτῳ 
(8.. ὃ ᾿Δρίφρων τῷ Περικλεῖ. 
οὐκ ἔχων ὅ,τι χρήσαιτο αὐτῷ. 

4 Αὐτπηοάιπι υϑδιἰδῖδ 68ὲ 10- 
οὐἶο ἐναϑεῖναί τινε αἰτίαν τι- 
νός οαισαπι αἰϊειγμς τοὶ οοπι- 
 εγνε ἐπ αἰέφωεπε (ν. ϑιθρῇ, 
ΤΠθ8., Ἰπάϊοθβ Χϑορῇ. 126- 
ταοδίδ. οἷς). [Ιίδαιθ ϑοοσᾶ- 
τὸ ᾶθο Σῃιοσγορϑῖιο δ ΡΘΓ10- 
χρυ Δοσοπηποσδυξ Ῥοδδιῖ "18 : 
αυδηιηᾶπι σδιυιδᾶπε ἐπ ἐδ οοῃ- 
ξογᾶπιβ ἢ. 6. πῃ ἴ1θ 6866 6}- 
οὔπιι8, 4118}}8 2118 δεῖ ΟἹ" 186 
ἑῃδδηὶὰ οἱ Ρ. ἤ]ιοσγυπι ἔδίιϊ- 
1281" Οὐυᾶ ΓδϊΙΟΩΘ ὩΟΏ χρϑοῖθ 
νἰάἀοῖιτ τοοροπάοτὶ, Ἐγὼ αἷ- 
τιος. δοῦυπι ἤδης ο]θοϊϊο- 
Ὧδπι Σἴδ βοϊνθηάδηι θ856 ὨΪῺΟ 
νἱάρθο, υἷ, σὰ Ὡ]Π ον ᾿ηδ8- 
Ὡΐδᾶπι δῖαιθ ξδειξδίθπι ἢ γδ5ὶ- 
οδδ οδιιδᾶ8 6880 Γοριιοθῖ, δι18 1} 
δοσογήϊαπι ἴῃ νοϊιπηῖδῖθ διιδ 
διἴᾶπι μαϊοοῖ, οἱ 1ἴἰὰ σϑοῖθ “6 
ἔρσωπι ἴῃ οδυδᾶ 6586 ἀϊοδῖ. 

5 Θ.[ο]. Ζήνων ὃ "Ἐλεάτης 
Παρμενίδου μαϑητὴ δ, φυσικὸς φι- 
λόσοφος καὶ πολιτικὸς ὡς ἀληϑῶς 
κ.τ᾿λ. --- Ργελοάονεςρ δυΐοπι οὲ 
Οαἰας ὩΟΌ1168 ΔΑΙΠΘΩ;ΘΏ868, 
χυοσιαΣ Σ111118 οἰἴδπι πη ῬΑΓΠΊ6- 
Ὡϊά15 ὀχογάϊο πϑηϊτοιθ ἔδοιϊξ 
ΡΊ]δῖο. Ἰονοτίογδηξ θα δριυ 
θιιπι Ῥαδσγιωθηϊάθς οὲ Ζθῃο. 
Οαϊίας δυῖθπι Οαϊίααε ξ. 
Αἰ μϑηϊθηδίυπι ἐμὰ ἴῃ Ῥσοϑὶδο 

δὰ Ῥοιϊάδϑδπνβϑ οοουδυξῖ, ἐδδεῖθ 
ΤΜυογά, 1, 59 --- 63. αἰτπὰθ 
τε αυϊάθηι που ποῖϊ:5, Νίαπι 
«υοα εὐδριοδῖυς 1. Ετ. Οεο- 
Ὡον 18 ( δ 58. ἀ, ΄. Ῥ.- 595), ᾿ 

ποϑίγυτι ἰδίθῃ ἰοοΣ ὩΟΒ 
ΣΘΒΌΣοΙΘῺ8, ΟΔ1118πὶ υης (Δ]- 
Ἰιδᾶδθ Ὡορ αΐνογδιπλ 6886 ἃ 
πο βδῖο 110 ΟΔ111ἃ ἀΐνιῖο 
Ἡϊρροπίεὶ Ὧ]1ο, ἴτιπὶ ᾿φυοά 
Ηϊρροωΐϊουδ), τδῖοσ Οδ}1186, 
ρ86 διεσγιῖ ΟΔ1186 δῃίίαιϊο- 
χβ Ὧ]18 δὲ Ῥγοϊῃμᾶθ Οδ]]}18- 
656 ΔρΡϑὶ]ασὶ ρμοϊιοσγιι: ἴωπει 
οὐ Πιοάογμδ 118. 12., τ261.» 

ἄοΩθ ἔλοϊδ (οα. 4) (Δ11:46 ΗἹΡ- 
Ῥοηϊοὶ ἔ., πιὸοχ (6. 37) δυπὶ, 
4υἱϊ δὰ Ροϊάδθδηι οθοϊάϊῖ, ἢ ο- 
ΣΪῺΘ ῬΑῖτς πο δα !ο, π|θ- 
τηογοῖ; 1ὰ ῬῈΣ 860 ῥδγιπι Ῥζο- 
θ401196 πος 'ρδο ποεῖσο ἶδοο 
ντάοῖυν οοηδιεῖδει. 1ΠΠπΔΆώ Θΐπι. 
Ο41118π|, 4υθπι ΗἸΡΡοιἶοΣ ἢ- 
Ἰιὰπι ΡΙαίο υνίαυθ ποπιϊηδῖ, 
αυΐχψυθ δορΒῖβι δ οἰπηῖθυδ 80. 
ἀγδα άπ. οὔμθα ἀπ δνιῖ, ΠΟΙᾺ 
1 ἰδηΐυπι τς πιδηχογᾶγοξ 
ϑοογδῖθβ υὐ 401} Ὁ πιδγυπε 
ἀϊάδοῖτο πιιπιοχᾶῖο ἃ ΖοηΟΘ 
ογιϊι8 ο68εῖ. [π9᾿͵ Π]υὰ ἴΔ- 
αϑᾶπα, ἴωθ680 δπϊς Ῥγιποάοκέ 
οἱ ΟΔ]]δ πιθηϊοΐ δ᾽ϊαυϊὰ 
Β6υῖδθ ᾿διιἀϊ8. 40.8]6πὶ ΗΙ 
ὨΪΟΙ ἤΠο ποῦ τ Ρυϊδδοὲ 80- 
οἕδῖθβ. ἴῃ 8.ἢ 0116 δος ἴδῃ- 
ἴμπι ποῖδίυν: αλλίας, ᾿4ϑη- 
γαίων ςρατηγὸς, ἔνδοξός τὸ πο- 
λιτεκὸς καὶ αὐτός. 

4 γιά. 
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βουλῇ ", ὦ Σώκρατες. καίτοι ἐγνοῶ σον εἰπόντος καὶ 
ξυγχωρῶ, δοχοῦσι γάρ μοι οὗ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες 
ἐκτὸς ὀλίγων, ἀπαίδευτοι εἶναι. ΣΩ. Ἑἶτα τί δὴ τοῦτο; 
ΑΔ. Ἑὶ μέν που ἦσαν πεπαιδευμένοι, ἔδει ἄν τὸν ἐπι- Ὁ. 
κιροῦνγτα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσθαι μαϑόντα καὶ ἀσκήσαντα 
ἰέναι ὡς ἐπ᾿ ἀϑλητάς" νῦν δ᾽, ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἰδιωτικῶς 
ἤοντες ἐληλύϑασιν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, τί δεῖ ἀσκεῖν καὶ 
μανθάνοντα πράγματ᾽ ἔχειν; ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὅτι τούτων 
τῇ γε φύσει πάνυ πολὺ περιέσομαι. ΣΦ. Βαβαὶ, οἷον, οὖ «. 
ἄριφε, τοῦτ᾽ εἴρηκας. ὡς ἀνάξιον τῆς ἰδέα. καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν σοι ὑπαρχόντων. «4.4. Τί μάλιξα, καὶ πρὸς τί τοῦτο 
λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. ᾿Αγανακτῶ ὑπέρ τε τοῦ σοῦ καὶ 
τοῦ ἐμοῦ ἔρωτος 5. 44. Τί δή; ΣΩ. Εἰ ἠξίωσας τὸν 
ἐγῶγά σοι εἶναι πρὸς τοὺς ἐνθάδε ἀνθρώπους. ΑΑ.. ᾿Αλλὰ 
πρὸς τίνας μήν; ΣΏ. “Ἄξιον τοῦτό γε καὶ ἐρέσθαι ἄγδρα 
οἰόμενον μεγαλόφρονα εἶναι. 414. Πῶς λέγεις; οὐ πρὸς 33 
τούτους μοι ὁ ἀγών; ΣΩ. ᾿Αλλὰ κἄν εἰ τριήρη διενοοῦ 
τυβεργᾷν μέλλουσαν ναυμαχεῖν, ἤρκει ἄν σοι τῶν συγναυτῶν 
βιλτίξῳ εἶναι τὰ κυβερνητικά; ἢ ταῦτα μὲν ᾧου ἂν δεῖν 
ὑπάρχειν, ἀπέβλεπες δ᾽ ἂν εἰς τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνγι- 
ὡς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νῦν εἰς τοὺς συναγωνιξάς; ὧν δήπου πε- Ὁ. 
ριγενέσϑαι σὲ δεῖ τοσοῦτον, ὧὦστε μὴ ἀξιοῦν ἀνταγωνίζε- 
σθαι ', ἀλλὰ καταφρονηθέντας συναγωνίζεσθαί σοι πρὸς 
τοὺς πολεμίους" εἰ δὴ τῷ ὄντι γε καλόν τι ἔργον ἀποδεί- 
ξασϑαι διανοεῖ καὶ ἄξιον σαυτοῦ τε καὶ τῆς πόλεως. ΑΑ. 

4 Ψ᾽ιὰ. ἱπὰ. -- ΜοχΣ ϑδιθρῆ. 
πιᾶϊορδὲ καί τε" οἱ δῖ. ϑϑὲ οού- 
Σδοῖμεηι ἐπ Οο18]. ΜΑ]6. Χζαΐέιοι 
ἢγις οεὲ οογγίρθηιβ 86. ΙΧ 
Θηΐη) ΟΡι1δ 6886 ριιἰᾶὶ χοιγῆς 
βουλῆς, Ἰ8πιὶ Θηΐπι ῬΘΥδρίοο ΓΘ 
ὅὲ0 γΟΓπλ δΘηδ ΘΟ πὶ αι. 80 

αἰζκοτῖι ϑοογδῖος (ῥ. 30. πέπο»-- 
ὅϑας δὲ 3. τ.’ λ.).. 

5 Νοδοῖο υπᾶῶθ ἴῃ ἱπῖογρο- 
Ἃριλ Ἐϊοῖμδ δχθιρ]διῖδ νθῃ6- 
ΕΣ Δθὸ ἰγδηδὶδιίῖο: Ζοίεέ 
“«αὐιὲπι πἰὲλὲ ἔπ ῬγΟΡεΟΓ 
4:6, ἔωπὶ οὗ τπι μα πὶ τιο- 
““ἰραπι δεπενοϊοπέίαπι. ΝΥαπὶ 
5) βαηυπι8 118 Ἰθοϊυτ: ΟΥγα- 
αοίξοῦ οπΐπι βέγρο οὗ πιμὲμ- 

απὶ ἐπέ πιο δοπίφοϊδηξέαννι, 
Ουϊοηυ!α δυίοπι δδῖ, ΥἹΣ ἀι.- 
0 απ Θχραπμοῖίο γίοσὲ 
τοῦ Ἰορθηάυπι εἴ: ὑπέρ τὸ σοῦ, 
καὶ τοῦ ἐμοῦ ἔρωτος. --- Β6. οἰπε 
Οδγκ. γαῖ. γϑῃ. τοῦ σοῦ καὶ 
τοῦ ἐμαντοῦ ἢ. 

1. δῖο τϑοῖθ ἤηοὸ ἐσ ορίξ- 
Πιῖ8, ἴῃ νυϊραῖδ ὥς μὴ συν»- 
ανταγὼῶν. ΝῸΟΧ σὺν ὨδίδΔ Οχ 
ΟἸ 860 νοῖῦο ἐξιοῦν. ]ἰδαυθ 
ἤδθο 15 οοπιροδιίᾶ νῸχ 9 
1 οΧΙΟΙ8 Γυγϑιι8 6) 1 ΘΔ Θϑῖ, 
Αἀ νογϑυπὶ δυῖθπλ ὠνταγωνέ- 
ζεσϑαι Ἰπι6]]Προηάϊιπι σοί, μὲ 
τϑοῖθ δϑῆδυπι οϑρὶϊ δ. ] δέθγαι. 

8 Πᾶ 
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ς, ̓ Αλλὰ μὲν δὴ διανοοῦμαί γε. ΣιΏ. Π]Ὲἄνυ σοι ἄρα ἄξιον 
ἀγαπᾷν ", εἰ τῶν ςρατιωτῶν βελτίων. εἶ, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
τοὺς τῶν ἀντιπάλων ἡγεμόνας ἀποβλέπειν, ὁπότε ἔχείνων 
βελτίων γένοιο ὃ σκοποῦντα, καὶ ἀσκοῦντα πρὸς ἐκείνουρ. 
“41. “Δ έγεις δὲ τίνας τούτους, ὦ Σώκρατες; ΣΏΩ. Οὐκχκμ! 

οἶσϑα ἡμῶν τὴν πόλιν “Δακεδαιμονίοις τε καὶ τῷ μεγάλῳ 
ἀ. βασιλεῖ πολεμοῦσαν ἑχάξςοτε; 4141. ᾿4ληϑὴῆ λέγεις. ΣΣΏΩ. 
Οὐκοῦν, εἴπερ ἐν γῷ ἔχεις - ἡγεμὼν εἶναι τῆσδε τῆς πόλεως, 
πρὸς " τοὺς «Δακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ τοὺς Περσῶν τὸν 
ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι, ὀρθῶς ἂν ἡγοῖο; ΑΛ. Κινδυ- 

84 γεύεις ἀληϑῆ λέγειν. ΣΏ. Οὔκ, ὠγαϑέ" ἀλλὰ πρὸς [Μεν- 
δίαν ' σε δεῖ τὸν ὀρτυγοτρόφον ἀποβλέπειν, καὶ ἄλλους 

δίχυμθ 8150 2ά6πι: να]ϑαϊ αυοά, 5 1Ἰιὰ Βο. ὁ {ἰεῖδυδ ορῖ. ρῥτὸ 
τω . 

ὡς ποῖξδι. ὭΟΏ πιὸ Ὁδοῃῖῖθῖ, ΤΠ. ἄρα σοι ἄ. ἀ. --- Θ0Ἐ1616Γ- 
ΤΩΆΟΒΟΙΥ 40 Ἰγοηᾶπι, 41ἃ ΣΏΟΧ 
αν δοογαίθβ, ἢϊο οοίμιποάϑ 
Ἵποῖρογθ πθρϑῖ, Ιορθπάμπι 60}- 
δοὶ ἄρ᾽ ἀνάξιον: δ6ἃ 118 ΔδΡΟΥ 
ξογτοὶ οσγδϊξοῃηϊβ ἀδθουγδιιβ οὗ 
δοηυοθῶβ ἀλλ᾽ οὐ ---- Ἰτοηΐδηι 
6ρο 1ηϊογεμρίδηι ρμῖο Α]ο:018- 
86 1ηἰογγορδίζουθ, :ΏΟΧΑΙ1Θ 
ΤΟδυ Τρ ίδιι. 

8. Β6. ἴῃ Ἰοσο :πιρθάϊο 88- 
τἶι18 ἀὐυχῖς Ἰδοϊϊοτθῖ ἀδγθ οο- 
ἀϊοσυπλ ἔθγθ οπληξιπιὶ γέγονας. 
Ουοὰ ἰἀπιδη οοπεοάτπι, 56 }- 
δπ|Δ ΠΟ ἔμπα, δῖ. ϑηΐπι 
ἐχείνων ἰίογιπι γοξθγθη πὶ 68- 
8δοὲ δὰ τ} 1165 ἡαυδηάοαυ:- 
ἀθπιὶ ἰηΐον 1108 ργδθςβ]] δ᾽" : 
ζὴ αυὸ τι ἰδοθδπ, ΠΟ ΓΔ ΤΣ 
ἰδιιιοϊορίδᾶπι Ῥοεῖ 114 εὸ τῶν 
ςρατιωϊῶν, 4υΐδ ἔοταϊ ἐχείνων 
οἱ ἐχείνους ἴῺ Θοάδθη,) δΘΙΙΏΟ ἢ 6 
Δ ἀϊνοῖδοβ βρϑοϊδη!δ, (8 
ξοταῖ πάθος πρὸς τοὺς τ. ἀ. 
ἡγεμόνας ἀποβλέπειν, σκο- 
ποῦντα --- πρὸς ἐκείνους ἴ 11Δ- 
αυθ τϑαϑυπάυπι δὰ νυϊραῖδηι 
γένοιο, 4ι88 τιοὩδῖγας ἰδιθῃ 
αυϊὰ νοι δοσιρίου, χυδηλαιιθ 
οοὐα. δ. ξ' ρεδορϑὲ δὲ ἃ ῥτῖ- 
ζᾶ ταδὴϊ (0181. Ηδηοα δὲ Δ]}- 

9 πιοῦο ὀχρ]!οδεῖ πρᾶν], ]- 
1.8 αυοὰ ο]1πι Ῥχοροδιι:, πὲ 
σκοπεῖν ὁπότε εἰς ,,»δρθϑοῖδο, 
ᾳαᾳυδηάο ΡΉΡΕν ὁ 39 

«ππὸ 

.«ε 3 ΓῚ , 
ποτὲ ατειρᾶν συν 

ογίθ δο ἀυοσιυηΐῖ ἴα]1ὰ 40.816 
θδὲ 11μἀ Ἡοπιογίουπι 1]. σ, 524. 
ἀθ βρϑουϊδίοσιρυβ 4Ζέγμενοι 
ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας 
βοῦς. Νοίμιθ πιευϊυπι ἀϊε1- 
τ} 6 οδὲ ὦ Ῥεηάδεὶξ ΟἹ. 2, 
60. βρότῶν κέκριται πεῖρας οὔτε 
ϑανάτου, οὐδ᾽ ἀσύχιμον ἁμέραν 

; ἀναϑῷ τελευ- 
τάσομεν" υυδῇ᾽ ὁπότε, υἱ Ὡδχυδ 
δοηϊθηϊσαχιαι ἀοοδὶ, Ὡο 610- 
δηϊίυπι ἰδρυδ τπᾶχῖπιθ δρ6- 
οἰδῖ, 564 1] πὶ Ἰσγδ Ό ]] ηλ ἢ- 
ὭΘη), Ἰΐ δἰῖ δ} ὈΥῸ εἴποτζε: 
νὰ. ΒοΘοκῖ. δὰ 1. οἱ Ἵοοῃξ, 
Ἡδτηι. δὰ νι. Ῥ. 918. Ουδο 
δεἱ ὩΟᾺ δα 15ἔδοσιι:!ξ, Ὠ}} Θροὸ ξ8- 
6118 σορϑγῖο τῃρϑηΐοθδ Ἠσϊη- 
ἀογῆι οοη͵θοΐμτα, ὅπη τὸ ἐ. 
β. γένοιο σκοποῦντα, καὶ ἀσκοῦν- 
τα π. ἔ 

Φ Ψυϊρο ὡς πρὸς. πιοϊδεῖθ, 
Οπιτιηὶ ὡς ἴτ68 ορίϊαι!. συοὰ ᾿ 
6 ΡῬιδθοθάθηϊθ νόοὺθ ᾿ἀδιωο- 
81580 ἴῃ) νῃ]ραῖα γθοῖθ μάϊοδὲ 
ΝΩΣΏΘΓΡΘΥ, 

{ ΑἸδοηδθιβ 411. Ὁ. 506. ἃ. 
τη θπιοτγδὶ πίῃς, ΜΙάϊδπι ὀρτυγο- 
κόπον ἃ Ῥ]δίοῃϑθ ἀϊοῖΐπι 6886. 
ΝοΩ ἰδυῦθηι 160 ΠΘοθββδσξυηι, 
υἱ ἴα συοαιθ σϑροτδο 
γοχόποννν, «ἀρὰ γοΙοδαε ου- 
Ῥὶιυδ ἴῃ Οὐ, Ιον:δ8. Ῥδβ. 266. 
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οὐς, οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττειν ἐπιχειροῦσιν ἔτι τὴν 
ποδώδη, φαῖεν ἄν αἱ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ 
ὕπ᾽ ἀμουσίας καὶ οὔπω ἀποβεβληκότε; ὅ, ἔτι δὲ 
ρίζοντες ἐληλύϑασι κολακεύσοντες τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 
θξοντες. πρὸς τούτους σε δεῖ οὕσπερ λέγω βλέποντα Β, 
) δὲ ἀμελεῖν 5’ καὶ μήτε μανϑάγειν, ὅσα μαϑήσεως 

ἦρθ. Ὁνὲ νά. Οοηξξ. 
τρ. δὰ ΑἸΒ. 1]. οὲ. Αρυὰ 
ἢ. ἴὼ Ανἱρ. 4297]. ἀϊ- 
Μειδίας ὄρτυξ, υδλ ν. 
--- Β68οῖ, δὰ ἃ.1. Οὖ- 
; κύκλῳ τοὺς ὄρτυγας πα- 
κόπτειν αὐτοὺς ἀλλήλους 
8. ὙΥιά. εἰ Ῥο]]υχ 9, 
δι14. 1. ᾿Ορτυγοκοπεῖν. 
ἀθ 1,6ρρ. 7. ». 789. Ὁ.: 
σιν (᾿Αϑηναῖοι) οὐ μό- 
ἐδες ἀλλὰ καὶ πρεσβύτε- 
γες ὀρνίϑων ϑρέμματα 
; μάχας τὰς πρὺς ἄλληλα 
τες τὰ τοιαῦτα τῶν 8η- 
“- πρὸς τούτοις, λαβόν- 
τοὺς μὲν ἐλάττονας εἰς 
ρας. μείζους δ᾽ ὑπὸ τὴν 
"» ἐντὸς, πορεύονται πε- 
ὕντες ςαδίους παμπόλλους 
ἧς εὐεξίας --- --α- τῆς τού- 
ν ϑρεμμάτων. --- ᾿τοηϊᾶ 
5 8858, ιοὰ δὲ Α]οῖ- 
Ρ86 οσοἴυγηϊοσθδ δ᾽ϑβδὶ 
1. ργθπλῖο ἔονοθαῖ.. ΥὟ. 
Ώ ΑΙοΣΡ. Ῥ. 195. 9. 

[Ιᾶθιι8: νδραποδώδη 
τὴν τῶν ἀνδραπό- 
δεον κουραν, ἣν ἀπε- 
υϑέντες ἤλλασσον ᾿4ϑήνη- 
δοῦλαΐ τε καὶ οἱ δοῦλοε.͵ 
ἰοά. 1π 5610]. πη υης 
υπι: Παροιμία ἐςὶ γυ- 
ἐπὶ τῶν ἐλευϑερουμένων 
καὶ ἐπιμενόντων ἐν τῇ 

ι) ὅτε Ἔχεις τὴν ἄνδρα- 
Ι τρίχα ἐν τῇ κεφαλῇ», 
ν, ἔτι τὴν δουλικὴν τρίχα 
πάλαι γὰρ καὶ τοῖς ὀνό-- 
ἡιεκέκριντο οἱ ἐλεύϑερον 
ύλων καὶ ταῖς θριξὶ" Γέ- 
ο καὶ Ζ,αοι καὶ Φρύγες 
Ὁντο" γὺν δὲ καὶ ταῦτα 
θησαν. ὃ δὲ ἀγτὶ τοῦ. εἰ» 

πεῖν ἦν τῇ κεφαλῇ, φησὶν, ὅτι 
τὴν ἀνδραποδώδη τρίχα ἔχεις ἐν 
τῇ χῇ ὑπ᾽ ἀμουσίας. ϑ68ο]. 

ὑδπηῖκ. Παροιμέαν εἰναΐ φασιν 
οὗ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρτιγενῶν πώ- 
λὼ», οὗ δὲ ἀπὸ εἴδους κουρᾶς 
προσηκούσης ἀνδραπόδοις " παρ᾿ 
ὃ καὶ αἵ γυναῖκες τοὺς ἀπ 
δούλων ἐλευϑέρους γεγ0ο- 
νότας, οὕπω δὲ τὸ ἢἤϑος 
εταβαλόντας. ταίύίτην ἔτι 

ἔχειν τὴν τρέχα ἔλεγον σκώπτου- 
σαι. οἵ δὲ, ὅτε τας ἐν τῷ ςήϑει 
τρίχας φρένας οὕτως (ἅτιο νοῖ- 
ἃ φ. 0. ἀε]οηάδ νι δηῖ) ὅ 

Πλάτων μεταβαλὼν. τὰς ἀνδρα- 
ποδώδεις φρένας οὕτως ἐκαλε- 
σεν. -- Ἐχ Ατβϑίορῃ. ἂν. 911. 
ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν κόμην 
ἔχεις, ρρασγθῖ, 86 υν19 σοι δηι 

δἴ6 ὭΘῃ ]ιοι8δ586. Αἀ ου- 
ἴθι σία το ἀθ δηῖιγ. Οοη- 
τὰ Πρ οτὶ δάοϊθδοθηῖεδ ῥτο- 
ταϑϑᾶπα οσοπιᾶπι ρογθυδηῖ ΑἸΠ6- 
ὯΪϊδ8: δἃὺ δηηὸ διιίοπι ΧΥΠΙ 
πιοάϊοθ διίοηδᾶπι. Ἐδης 118- 
46 υδῖαπι 11 Θγοτιπι τΟΏ51:- 
τᾶτα ΠΙΡΘΙΠΩΙ δίδιπι Υϑργᾶθ- 
δοηἴδγΘ ΠΟᾺ Ροϊθγδηΐ, --- Ὠ8Θ 
τ] 16 θ8 Ῥγοόνθύρια 7Δοϊδη- 
πθυ8 ν. Ηεέηα. δὰ Οοτρ. 145. 

38. δυηῖ αυϊάθπι Εοχθπιρῖα 
Ῥαγίϊου]αθ δὲ ἴθ Ῥδυιοῖρ δ! 
Θίδπι δἰγιιοῖιγα Ὀοδιῖδα; ἐθ 
4υἃ τα αἰχὶ ἱῃ ἔχο, δὰ ἢ ο- 
πλοϑίῃ, Μιαάϊδηδην Εα.. 5Ρ4]- 
ἀϊηρ. 8δ0ὰ εὐ :θιάθπι πιοημ, 
1η0680 ἀερεῖ βου ΟἿἹ ΤΟρροϑῖ- 

, ἴο δΪαυδ 6ὺ 86 π|δηϊξοβίδῃϑ, 
συοὰ ρᾶτγίϊοῖριο γϑϑβοϊμῖο δά- 
101 φῬοῖδβῖ μέν ; Ποῦ διιΐθηι 1π 
ποβϑῖτο ἰοὺ ϑᾶϊνο δθηδιι ΠΘΥΣ 
πο΄υϊτ. Νπι δἱ αἀἴολβ πρὺς 
τούτους μὲν βλέπειν δεῖ σαντοῦ 

ὲ 
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ἔχεται, μέλλοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνίζεσθαι, μήτε 
ὅσα δεῖται ἀσκήσεως" καὶ πᾶσαν παρασκευὴν παρέσχε 

οὐψον " οὕτως ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως. «4.1. ᾿Αλλ᾽, « 
κρατες, δοκεῖς μέν μοι ἀληθῆ λέγειν’ οἶμαι μέντοι τ 
«Μακεδαιμονίων ςρατηγοὺς καὶ τὸν ΤΙερσῶν βασιλέα 
διαφέρειν τῶν ἄλλων, ΣΩ,, ᾽.4λλ᾽, ὦ ἄριςε, τὴν οἵησνφ“ 

ἁ. σκόπει οἵαν ἔχεις. ΑΑ(Α1. Τοῦ πέρι; ΣΏΩ. Πρῶτον μὲν, 
ρως ἄν οἴει, σαυτοῦ μᾶλλον ἐπιμεληθῆναι, φοβούμενός 

, οἰόμενος δεινοὺς αὐτοὺς εἶναι, ἢ μή; .4.... Δηλον ὅτι 
γοὺς οἱοίμην. ΣΩ. Μῶν οὖν οἴει τι βλαβήσεσθαι ἐϊ 
ϑεὶς σαυτοῦ; .4΄.4. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνγής 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἕν μὲν τοῦτο τοσοῦτο κωκὸν ἔχει ἡ οἴης 

25. τή. «414. ᾿4ληϑὴ λέγεις. ΣΩ. Τὸ δεύτερον τοίνυ 
καὶ ψευδής ἐςιν, ἔχ τῶν εἰκότων σχέψαι. 4... Π]- 
ΣΙΏ. Πότερον εἰκὸς ἀμείνους γίγνεσθαι φύσεις ἐν γε 
γένεσιν, ἢ μή; «4.4. Δῆλον ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις. «ΣΙ 
οὖν τοὺς εὖ φύντας, ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν, οὕτω 1 

». ζίγνεσθαι πρὸς ἀρετήν; .4:4, ᾿Αγαγκη. Σι. Σκεψ 
δὴ τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτιϑέντες, πρῶτον μὲν 
κοῦσε φαυλοτέρων γενῶν εἶναι οὗ «“ακεδαιμονίων καὶ 1 
βασιλεῖς. ἢ οὐκ ἴσμεν ὡς οἱ μὲν “Ἡρακλέους, οὗ δὲ 
μένους ἔκγονοι, τὸ δὲ Ηρακλέους τε γένος καὶ τὸ 

ο. μένους εἰς Περσέα τὸν Διὸ; ἀναφέρεται "; 4.4. Κι 
τὸ ἡμέτερον, ὦ Σώκρατες, εἷς Εὐρυσάκη 5’ τὸ δ᾽ Ε 

δὲ ἀμελεῖν, ἣος ἀϊοαε: 5201 γ6-. νυΐϊρ. παρασκευασάμενον: 
“Ρίεεγο, ἦο; οὔσεγναγσ αἰεδει, αυδτι Ῥγοθυπὶ πἰγιτι 
ἐδ αμϑηι πιθρίίᾳενγο; απο 50] }θπιηῖϊδ πᾶθο νδεϊϑίδ' 
λιῖπς 6δδδϑὲ δ᾽ θιϊδβίηθ. 1 Ὀγ8. ΧϑΏΟΡΒ, Ογτορ.’ 
ἰἴμὰ οηΐπι σαυτοῦ ἀμελεῖν εἴ. ὠκινάκην πάλαι παροῦκε: 
ἔφροϊμς ἰδηΐυπι δεὶ τοῦ πρὸς ἀ(δ]. παρασκενασαμένη) 
τούτους βλέπειν: Ηοὲ γϑρίοογε ἐαυτήν. --- 9 βϑῃδι γὸ 
ἐἰεὐεε δὲ (τἤδαιεαι ϑοέμπι σοἢ- ρασκχενή ν. ἴπὰ. 
δι ογδυδ) ἐείρησπε πόρίΐρεγε. . 
Ἀδοίδωκ ἐρίων δὲ ἰπ Οοά. δ. δι μοδεῖοε δὰ Ἀ, 
Π ἀοϊοῖιπι, ἐπ Οὐοἱοδὶ, οἱμλἱδ- ΝΣ Μντῇ ΤΣ ΗΝ 
διιαλ δῖ, δϑὰ ν:άθ δὴ πδίιιπι 450 μ᾿ πόα (νυ ϑ 
1Πμ4 ὁ δή, υδοὸ ρατίέοι]α Πυ- π᾿ ας ο "Μὰ δ ν 5. 

ἦμι56 Ῥίδῃθ ἰοςΐ θεῖ, ρνρϑθβοσίίπι πἰογθαι, δ᾽απε ἔδοῖμι δὶ, αιοά δοιῖ ἀοῦοθε οπιηΐηο, - ἀπατοπιοά Ἰω 
Ροβὲ ἀμελεῖν ταϊτιϊπεδτῦ ἰπέο- δ Ὁ ΠΟΚΟΙΠΙΘΑΆ. 
Ῥυποίϊλοθηι Ῥομδδ ὑτὸ πιϑάϊδ, Ξ Ῥυς, Α]οΣ Ὁ. τη, ' 
“ὐδαὶ Πδεὶ ἀχδδϑηΐ, κεβιαῖδου γένος ἄνωδεν 

σ τὸν Αἴαντος ἃ 
4. 815 Β6. ὁχ ἐγί ιι ορῖ, ὕγὸ δοκεῖς. μμώ 

3 
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εἰς Δία. ΣΦ. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, οὗ γενναῖε ᾽4λ-- 
ἥ) εἰς Δαίδαλον. ὃ δὲ Δαίδαλος εἰς “Ἤφαιξον τὸν 

. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων, ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρξάμενα, βασι- 
σιν ἐχ βασιλέων δ, μέχρι Διός" οἱ μὲν "“ργους τε 
ἰακεδαίμονος, οἱ δὲ τῆς Περσίδος τὸ αἴεὶ, πολλάχις δὲ 
΄ς “σίας, ὥσπερ καὶ γῦν' ἡμεῖς δὲ αὐτοί τε ἰδιῶται 
ῥ πατέρες. εἰ δὲ καὶ τοὺς προγόνους σὲ δ δέοι καὶ ἁ. 
κτρίδα Εὐρυσάχους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνα ἢ τὴν «Αἰακοῦ 
τι προτέρου Αἴγιναν ᾿Αρτοξέρξη τῷ Ξέρξου, πόσον 

υροτδὶ ϑελέφιεγηπαολετ' 
θπιὶ ἀϊδ]ορὶ δ] θᾶ δδθο 
Βῃΐθδι, οἰπὶ ΠΟΙΏ8᾽ 66 
1: ρθε ἢϊὸ 891 Ροδ- 
ΟΡΗτγοηΐβοιπι Ἰρίτωσ 80- 
Ῥδῖγθηι δἔαϊ μι γ1), Ῥ ΘΓ 
Ἴδην Ῥυΐδῖ σοῆυδ γαρ6- 
. Ῥδθάδ]ο διδιι δυοσιιπὶ 
εευπὶ που: δ6ἀ ὁοη- 

ΔὩξ 141}1Δ πὰ 1ρ88 δηῖϊϊ- 
δ) Ὡξ γμδῖοξ θχϑρ]ὸ 
δάδγιπι, αυΐ ὩΟῺ 81- 
ουπι δοὰ ρϑηϊβ δἵϊδηλ 
᾿θβδουαρῖο σϑρϑίθδηῖ, 
οβδῖδι διυΐθηι, 110 πιῖ- 
1} 184πῈ δΔΙΙαυδπιχ ΑἸ16- 
ἰ666 ογϑάδληιβ, 7186 δὲ 
ΔΥΠο65 δὰ Ὁ δϑάδ- 

χθγοθῖρ Αἴοᾶθ ᾿μπάϊρθ- 
οὐρα πι διδπλ τοἔου- 
64:18 ΘὨἷπι Δ55Θ 11 ρο8- 
ἡμεολορο δὰ Ἐυιῆγρῆε. 
. ϑἴθρἈ. 11. ΒΡ.) ρμυϊδηιὶ 
: Θὲ 1100 ]οοο 7οοδηῖδηι 
δούθσὸ ϑοογδῖίθαι. Οἱ 
Ποῖ 101, Τοῦ ἡμετέρου 
ου, ὦ ἘΕὐϑθύφρον, ἔοικεν 
Ιαιδύλου τὰ ὑπὸ σοῦ λε-- 
" καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ἐγὼ 
καὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἂν 
"κωπίες, ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ 

ἐκείνου συγγένειαν τὸ 
λόγοις ἔργα ἀποδιδρά- 

ἰοσυι 88ηὴ6 ΒΑΡ δηλ, 
1 Ῥοχῖγοι, 81 ρθᾶτα δῆς 
ΓΙριθπλ Ὁ6Ὲ ᾿σευπὶ ἐδὲ 
ἴ, ὯοῺ ἵεδαϊίδηι ἃ πλᾶ- 
; πηϑιῃογαγοῖ, --- ΕὨ1655 
1416πι ἔδπι Δι δἷνὸ 

. (γένος) Αἰμθηῖ8, ἀ8- 

ΠπιοηβίγζαῖυΣ ν9] βοῖΐΪα Ὡο 6 
πηἶ8. 6 ρᾶρὶδ (δήμοις ) Αἰιϊ- 
ε88 4αιδαλίδαε (δἴθῃῃ. Βγ2.) 9 
υὶ ρᾶρυδ δ666ἐε νἱ θίιε ζι.1586 
Ῥεϊπλιίυδ βΘηθΥ15 111υ08. Νο- 
46 οδδῖδὲ ποβίγδθ δϑῃϊθῃῖ18θ 
ιοὐ ϑοογδῖθα δήμῳ ἔυϊξ ποῖ 

᾽ν Ζαιδαλιδὼν 564 ᾿4λωπεχῆ- 
ϑὲεν. Ἰιοηρὸ αϊνόγεα Θηΐπιὶ ογὰξ 
ἀϊδιδυϊο ρΡορδ Αἰοὶ ἴὼ 
δήμους ἂὉ αἰϊιθέαλ ἐπ φρατρίέ- 
ας καὶ γένη. Οοπέὀγδιωυς [6- 
τα βῖμ. ο, Νϑᾶθγ. ρΡ. 1365. υδὶ 
υλΐθ σΘΏΘΥΙΒ, τῶν Βρυτιαδῶν, 
ἃγιϊοῖρθδ ΘΙ ΠΔΘΥΔΏΤΩΣ 56Χ Θ 
ἢ νοσοῖν Οπληθ8 ρᾶρὶ86, Ο, 1- 
τ]ὰ ἀ6 ῬΠ1]δῖϊ5 οἱ ἀθ Βυ- 

. Δ) 15 ἰῃ ποῖ. ἀὰ οηλοδίῖϊι. 
Μιά. 40. οὲ 49. - [Γδεὰάδὶὲ 
διυΐθαι Ῥγοᾶνιιπι Ἐγεολεΐδιιι 
ΘΟΒοΐυπι δά ἢ. 1. ἔδει: γὰυ]- 
οδὴὶϊ Ιλ, 411} Ῥδηάϊοῃὶβ ἢ- 
Ἰὰπι ΕΟ ΒΟ 16, αμθαι 
Ψυϊςοδηιι8 θην θεὰ ὨὩΘΡΟΙΘ6Π1. 
ΝΙπισυπι πᾶιὰ αἰνόγδι ρτο- 
Ῥεὶθ Εν μβόπῖυθ ὁξ Ἐγθοι- 
ἔμουβι υἱἱ ἀϊδοτίθ ἰγδαϊιτ ἱῺ 
5080]. δὰ ἱ]. β, 541. 

4 Τὰ μὲν τούτων -- βασιλεῖς 
εἶσι, οὶ ρνλθοῖϑλδ ῬτΟ οὔ» 
τοὶ μὲν --- εἰσίν. Μια. ΟτΥαιΒπι, 
8. 128. (115.) ΟΡ8.2. 9 Ηΐϑ 
δυΐθαι, ἀπ᾿ αὐτῶν ἀρϑάμενα: ν. 
Ιδἀ. ἄρχεσθαι. 

δ Ομ υπὶ ῬΓοποπθη ἴγθα.. 

ορίπιΐ. 

6 Εοτ- Κ 2 
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36 ἄν οἴει γέλωτα ὀφλεῖν 5; ἀλλ᾽ δρα μὴ τοῦ τε 7 γέγους 
ὄγκῳ ἐλαττώμεθα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλῃ τροφῇ. ἢ οὐκ 
ἤσθησαι, τοῖς τε ' “Δακεδαιμονίων βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὲ 
ὑπάρχοντα; ὧν αἷ γυναῖκες δημοσίᾳ φυλάττονται ὑπὸ τῶν 
ἐφόρων, ὅπως εἰς δύναμιν μὴ λάϑη ἐξ ἄλλου γενόμενος ὁ 

ν. βασιλεὺς ἢ ἐξ “Ηρακλειδῶν. ὃ δὲ Περσῶν τοσοῦτον ὕπερ- 
βάλλει, ὥστε οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει, ὡς ἐξ ἄλλου ἄν βασιλεὺς 
γένοιτο ἢ ἐξ αὐτοῦ. διὸ οὐ φρουρεῖται ἡ βασιλέως 3 γυνὴ 

ς. ἀλλ᾽ ἢ ὑπὸ φόβου. ἐπειδὰν δὲ γένηται ὁ παῖς ὁ πρεσβύ- 
τατος, οὗπερ ἡ ἀρχὴ, πρῶτον μὲν ἑορτάζουσι πάντες οἱ ἐν 
τῇ βασιλέως, ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον ταύτῃ 
τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέϑλια ἢ ἅπασα ϑύει καὶ ἑορτάζαε ἡ 
᾿Ασία“ ἡμῶν δὲ γενομένων, τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ ᾿ς 

ἃ, γείτονες σφόδρα τι αἰσθάνονται ", ὦ ᾿Αλκιβιάδη. μιὰ 

,. δ Ἑοτπιᾶπι “Ἀρτοξέρξῃ Ἰοοο 
διιοτῖυδ ρϑῦ α Β6. ἢϊο σὲ ᾿η- 
ἔτα δ. ἀ0. ἀδάϊι ὁ οοἀά, ορῖ, 
οἱ ρἷιιν. 1άθπι ϑδάθπι διιοῖο- 
τιϊδίθ ῥγοὸ νυΐρ, ὄφλειν τϑρο- 
δυϊὶ ὀφῖε δι ἂν, δοχιδῖδ οπχηῖᾶ μᾶθο 
ὠφλον, ὄφλῃ οἷο. τϑοῖθ οϑῃ- 
80η8; (ἀΔἈ6 τὰ ΖΘ Υ. Ὡ05 ἴὩ 
Οτδπιπι. δι,ρ]. 

7 Ὑυ]ρο τῷ τε, αυοά ἀοῖθ- 
ΥῸ8Β ὨΟῺ δὲ: δ6αὰ ἢοδ δβθεοιῖϊ 
διιπιι8 διιοϊοτιϊδίθι οοὐϊοιπι 
Ἰοηβθ Ρῥ]υνϊπιοζιιη, 

1. Τέ Ῥοδίϊυπι δϑῖ, αιιΐα 86- 
αυϊ σερεραδὶ χαὶ τοῖς τῶν Περ-- 
σῶν. ϑδοὰ πος ΟΡ ἱπβοεῖὰα 1118 
ὧν αἷ γυγν. κ, τι Δ. ἸΙΟΧ τηὺ- 
ἴδῖυτ, 

8 Ἄυ]ροὸ ἢ τοῦ β,; εθ4 ορῖ. 
οἱ ῥΙυγ, σϑοῖ5 οπιϊτυηῖ δἷ- 
ἔἄθγιιπλ δυο τ. ἢ ΠΊΟΧ ἐγ 
τῇ βασιλέως, οἱ Δ|10ὲ, υδὶ ἀθ 
τορβὸ ῬϑυβΆσιιηι, 

8. ΟἸἴδικ, δι. ὕϑῃ. γενέσια. 
5080]. ΖΤενέϑλιά ἐςιν ἢ δι᾽ ἐνι- 
αὐτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεχϑέν- 
τος ἑορτὴ» γενέσια δὲ ἡ δι᾽ ἐνι- 
αὐτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεϑνεῶς- 
τος μνήμη. 51. οἱ 4111: ηϊδὶ 
«υοὐ  νέσια διπὶ εἰΐδηι αὶ 

ἔοδβῖιιπι 6680 ΑἸΠΘη16 οοἰοὈτα- 
ἴυπι ἢ Πποπογθηι πιογίμοχυι 
ἀφοοθδηξ, αυᾶθ δὲ γγεκύσια, 
Οπιηθθ νϑίδηξ ἔογπιδ ἢδό υἱ 
46 γεγεϑλίοις, φιυοά νϑευπι οἱ 
ἃριιὰ δηϊϊαοδ Ὡοπιθη πδίδ’ 
Ἰωαπι. Ὑἱά, 1.ὁχ. ἈΒοῖος. ἃ. 
ΒΘ. Ρ. 231... Απλπιοηΐμη, 
Το, Μ. οἱ ΡΒεγητοβιπε οἰμδι 
δηηοῖ, ΓΟ Θοϊοῖ: Ρ. 106. Δ» 
τδιιοδῖα δυῖοπι ΒΚ Κοεὶ Β. 
86. ἰιυῖο διιϊοἰδίδσυπι Ῥγδθ. 
οθρῖο ἀθγορᾶγθ δι άθη ἢΐ' 
ΔΥΘ Ῥοΐϊιδ 1μΔ ν]ιάοιωυ!: 
ὩΟἢ ΘΏ1ηι, 1 1188 δοῖοθῖ, υευδῖ 
δι σογιπὶ δογιρίογωπι, δέϊξεσ, 
806 βι0 ἴδηΐϊιπι τί κωλύω; 
τοπι ἀϑοϊάϊ, ἴύδιις δυιΐῖοθπι ΓΦ 
οϑηϊοτυπι Ογδοοοσυπι ( 
Ἰοπθπι, 2οδθρβμπ;, ΑἸἹοῖρδιο- 
πιθηι, ὨοηθπΣ; Οδϑδὲιι οχο» 
ἰδὲ Γοθϑοῖς. 1]. ς.) ἔδοϊ]θ ῥο- 
τως οἰΐδπι δῖ δηϊξσχιμηι 
χιοπι Ρ]δίοη 8 οοἀΐοθηι, υηὐϑ 
ἔγθδ 1111 ορίϊπι ποδῖσὶ, Σμίγαγε, 
Φυᾶγθ ποϑ, α ΔΠΙΝ18 ΓΘπΣ ΝΗ 
Ὠϊπι6 σοηΐθοῖδαι 6880 Οσθϑθᾶ» 
ὩλῸ8, 11118 801186 ἰδ θη ζλογοῦι 
ἔθιοσθ πο]υλπλ8, 

4 Ῥρονογθίμπι ἤος δ.ἢο 
δῖ66 Ῥ]Δῖοηϊ οσοπιῖοο ἰγθεΐ ἐϊ 
εἶ. Μαωυτοίμδ (Υ. Σ,. 8, 12.) 
σοπηρᾶγαὶ Πυὰ ῬΠοοΣοΙ δ ἄριι 

ῬΊωι, 
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τρέφεται ὁ παῖς, οὐχ ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ ὀλίγου 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ εὐνούχων, οἱ ἂν δοκῶσι τῶν περὶ βασιλέα 
εἶναι. οἷς τά τε ἄλλα προστέτακται ἐπιμέλεσθαι 

ἐγομένου δ, καὶ ὅπως ὅτι κάλλιξος ἔξαι μηχανᾶσϑαι, 
ἄττοντας τὰ μέλη τοῦ παιδὸς καὶ κατορθοῦντας 5. 
ὕτα δρῶντες ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἶσιν. ἐπειδὰν δὲ ἑπτέ- 51 
ἵνωνται οἱ παῖδες, ἐπὸ τοὺς ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τού- 
ιδασκάλους φοιτῶσι, καὶ ἐπὶ τὰς ϑήρας ἄρχονται ἰέ- 
ἐς ἑπτὰ δὲ γενομέγων " ἐτῶν τὸν παῖδα παραλαμβά- 
οὗς ἐκεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομάζουσιν.. εἶ-- Ὁ, 

ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἵ ἄριζοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ τέτ-- 
διτε σοφώτατος, καὶ ὃ δικαιότατος, καὶ ὃ σωφρονέ- 
καὶ ὃ ἀνδρειότατος. ὧν ὃ μὲν μαγείαν τε διδά- 
Ζωροάςρου τοῦ Ωρομάζου " (ἔξν δὲ τοῦτο ϑεῶν ς. 

αν) διδάσκει δὲ καὶ τὰ βασιλικά: ὃ δὲ δικαιότατος 
ν διὰ παντὸς τοῦ βίου: ὁ δὲ σωφρονέςζατος μηδ᾽ 

5 ἄρχεσϑαι τῶν ἡδονῶν, ἵνα ἐλεύθερος εἶναι ἐϑέ- 
καὶ ὄντως βασιλεὺς, ἄρχων πρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ, 

συν φὸς Ξ 

δὲ δ᾽ 

0) : Δημέᾳ δὲ τῷ υἱῷ νύμ- 
όμενος, ᾿Εμοῦ μὲν, εἶπεν" 
τὴν σὴν μητέρα γαμοῦν--: 
ὃ γείτων ἤσϑετο" τοῖς 

γάμοις καὶ βασιλεῖς καὶ 
ὶ συγχορηγοῦσιν. --- Μοχ 
πὶ τροφοῦ 5.80]. Βᾶ- 
ἰδ: Αὕτη Δάκαινα τὸ 
ν, «Τανικὴ καλουμένη. Α]- 
8 πυϊγίοοπι ἀτοῖῖ. ϑοχὶ- 
ἢ διιΐθπα νἀθῖυῦ “ανέ- 
Θ. «Δαονίκη: ὨΪ51 τη0- 

ἰυὰ οδὲ πιθηάιηι: ὩδΠ2 
"υίάτοδυπι, ΑΙοἱὉ. τηϊῖ. 
χ ποῖ. ἅ.) οἰ γουτζᾷ. 
ἔ. ὩὨοτηθη 1111}16118 Θδὲ 
Ἃ 

8 ἴγ08 ορῖ. Ἄυ]ρο ἐπιμε- 
: νἱα, πηδια 85. 56. μϑι 
᾿πγπι. ΔΙΏΡ]. ν. μέλω. --- 
γενομένου νἱὰ. 1πά, γίέ- 
.. Ῥεϊδοϊδηιβ (ηυΐ ἢ. 
αἴ, Ῥ. 1194} Ῥοδῖ γενο- 
αὐ άϊε παιδός. --- Μοχ, 
Ϊρο τά τὸ μέλη, σορυΐᾶ 
δῖθ Ρ]υτιπιοσπν (Ο- 
᾿ϑ8ὲ Ῥεδοῖδϊ ΟὨ11858. 

Ουδησιδᾶπ; ργδθϑῖδὶ ἔογίδδββθ 
τὸ τὰ -- ᾿ς, 

6 ΟἸγπιρϊοάοτιι5 ᾿ηῖον 8118 
πᾶτγαῖ 608. Ὡδδιπιὶ 1111 ἔθ01880 
Δα] τυτ αὐ αὰὺϊ ΤΘρ108 Θδδ6ῖ 
υλθαυθ παρυΐδδϑὲ Οὐδ. 

Ὑ],οσ. νά. γενόμενον : χυδπι- 
νὶβ νιἱραῖὰᾶ οά16 οἰΐδπι 16ρᾶ- 
τὰς ἀρυὰ Αρυ]. ΑΡοΪ]. ". 290. 

4 Ζοτολβῖγσθα 8λ 81101 4τ|ο- 
16 ᾿ρδίυβ Οὔοτβαζ8 ἢ]1118 
1Ἰοδίμν Ἰρῆοσο. Νοῖίιιπι δδῖ, 

Βοηῖπι ἄθιπι Ρογβᾶβ Οτοτᾶ- 
ζοῦὶ (Ογπιμα ). τρϑῖυπι Ατὶ- 
ταδηϊ τι ( Δ λγίπιαπ. ) νΟοΟΔ8560. 
Υ. Ριμῖ, ἀθ 18. δὲ Οβῖσ. Ὁ. 8369. 
Ἰιοοῖβ διΐίθπι ἀθ Ζογοδβῖζϑθ 
(ΡΙπ. 30,1. Σιδϑεῖ, 4) 2. δυ]1α, 
ἴῃ ν. οἷς.) δά ϑομο]ιιπς δὰ 
ποβίτιιαι Ιοσμπι παι νυ] ραγῖα 
οοπἰΐηθηβ. Ὑ]ὰ, οἱ Ηθιηιῖ, δὰ 
1υς. Νοϑογοιι. 6. ϑίυτ;, δὰ 
Ἐπιρθάοο!. Ρ. 86. 

4 Ν᾽. δὰ 18. 6. 
5 Ῥαδι- 
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ἀλλὰ μὴ δουλεύων’ ὁ δὲ ἀνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδεᾶ 
ἀ. παρασκευάζων ἢ, ὡς ὅταν δείση δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ 

᾿Αλκιβιάδη, ΤΙερικλῆς ἐπέζησε παιδαγωγὸν τῶν οἰκετῶν τὸν 
ὠχρειότατον ὑπὸ γήρως, Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα ". διῆλθον 
δὲ καὶ τὴν ἀλλην ἄν σοι τῶν ἀγταγωνιςῶν τροφήν τε κεὶ 
παιδείαν, εἰ μὴ πολὺ ἔργον ἦν' καὶ ἅμα ταῦτα ἱκανὰ ὃδη- 

6, λῶσαι καὶ τάλλα ὅσα τούτοις ἀκόλουθα, τῆς δὲ σῆς γέ; 
σεῷς, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας, ἢ ἄλλου 
ὁτουοῦν ᾿Αϑηνσίων, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδενὶ μέλει, εἰ μὴ ὦ 
τις ἐρωςής σου τυγχάνει «ὦν. εἰ δ᾽ αὖ ἐθέλεις " εἰς πλού- 
τους ἀποβλέψαι καὶ τρυφὰς καὶ ἐσθῆτας, ἱματίων θ᾽ ἕν. 4 
ξης, καὶ μύρων ἀλοιφὰς, καὶ ϑεραπόντων πλήθους ἀκολον- 
ϑίας, τήν τε ἄλλην ἁβρότητα τὴν Περσῶν, αἰσχυνθείης ἄν 

38 ἐπὶ σεαυτῷ, αἰσθόμενος 5 ὅσον αὐτῶν ἐλλείτεις ". εἰ δ᾽ 
αὖ ἐϑελήσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότητα ἀποβλέψαι, 
καὶ εὐχέρειων, καὶ εὐκολίαν, καὶ μεγαλοφροσύνην, καὶ εὐτ- 
ξίαν, καὶ ἀνδρίαν, καὶ καρτερίαν, καὶ φιλοπονίαν, καὶ φί- 
λονευέαν “, καὶ φιλοτιμίας τὰς «Δακεδαιμονίων, παῖδα ἄξ 

Ὁ. ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοιούτοις 5. εἰ δ᾽ αὖ τι καὶ 
πλούτῳ προσέχεις, καὶ κατὰ τοῦτο οἴερ τι εἶναι. μηδὲ τοῦ- 
το ἡμῖν ἄῤῥητον ἔξω ", ἐών 

3 Ῥονιλαζρῖμπι δολέσίσνηα-. 
εἶσν, οὐ τῳιλοϊοοίηπη ΔΏδΔΟΟ]- 
128π8. πρεδιαφιπι 1π 
παρασκευάζει: δαἴχιθ δ'ο δἀϊ- 
ἐξ 229. 

4 Ἀμμ, ΑΙοΣ;. Σωλν, ᾿χϑηβιοί- 
δου δὲ καὶ τίτϑην γένος «Δίκαι- 
γαν ᾿Αμύχλαν ἄνομα, καὶ Ζιπεν- 
ρον παιδαγωγὺν ἴσμεν, ὧν κ 
μὲν ᾿Ανεισθώης τὸ δὲ Ἡλάτων 
ἐςφύρηκχῶν. 

δ Τεθ8 ορίϊπι: ἐθέλοις. ει, 
εἴ. ᾧ. 38, Δ. ". 

6 ΟἸδεῖς, αἰσθανόμενος. 

ρύντως, ᾿βἰκιβιάδης 

πῶς αἴσϑη οὗ εἶ ". τοῦτο 

τας ἐσθήτω» ἁλουργῶν!" 
κομένων δι᾽ ἀγορᾶς, καὶ πο» 
λυτέλειαν ὑπερήφανον κ. τ, }. 

Φ γοοδδιῆμπι ρεορχῖυπι Ὦμο 
Ἰϑδχίθ ῬΕΓΩΘΩΔΙ Χο. 
ΠΟΡΒ. 1,δοοὺ. ἡ, 2. Αρόε. 8, 8. 
δ4ι9 δογὶρίυγαπα ὩΟΏΣΑΙΠ]ο" 
χυπὶ σοα. τς Τα τρια 

ἴἴμν 6ὲ οχρίδοδὶ οἱ., 
ἀἰδοάδηι ἄτισος ἔμ Βοεῖκμ 

φιλονινέαιν, απ 48». 

δὰ Ριβὰ. ΡυιῈ. 9, 32.. πἰβῇ. 
τηοῖιβ οοὐὗϊοθ ορίϊη!ο, οὐ 
διυιοίοτιῖδῖθ ΒΟΟΣ δοειρίυγαδι 
1}1δτὦὰ δι νεῖϊ δρυνὰ [Ιδοος. ῬΈΡ 
ΒρΡ. νῬ. 106. 

8 ιο ἀδ (Αἱ ἀδιῖνο, φἕ 
ξδοῖ 6 ἰδιθει δδὲ Σηι]Ἰδοῖν, 
Μίδι ἢ. Οσδησι, 6. ἀθά, 6. 

4 Ψι]ρο τοῦτο ἄν ἢμὲν, τιθι- 
ἄοεο, γιά. Ῥέδοξ ΤῊ 
Ψ, Ἰηά. ἴπ ἐμν οἱ οὗ, 

6 γε- 
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Ὁ “ εἰ ἐθέλεις τοὺς «Δαχεδαιμονίων πλούτους ἰδεῖν, 
ὅτε πολὺ τἀνϑάδε τῶν ἐχεῖ ἐλλείπει. γῆν μὲν γὰρ 
οὐσι τῆς ὃ᾽ ἑαυτῶν καὶ εσήνης οὐδ᾽ ἂν εἶς ἀμ- 
σέιε τῶν τὴδε πλήθει ἴ, οὐδὲ ἀρετῇ, οὐδ᾽ αὖ ἀν- 
ὉΨ χτήσει τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν εἷλωτικῶν, οὐδὲ 
μον γε, οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἄλλα βοσκήματα κατὰ ΜΜεθήνην γέ- 
. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ἐῶ χαίρειν" χρυσίον δὲ καὶ 
» οὐκ ἔξιν ἐν πᾶσιν “Ἕλλησιν, ὅσον ἐν «Δἀαχεδαίμογε 
ολλὰ; γὰρ ἤδη γενεὼς εἰσέρχεται μὲν αὐτόσε ἐξ ἁπάν- 
»ν Ἑλλήγων, πολλάκις δὲ καὶ ἐκ τῶν βαρβάρων ", 
ει δὲ οὐδαμόσε" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς, κατὰ τὸν. «Αἰσώπου 
ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὸς τὸν λέοντα εἶπε ", καὶ τοῦ εἰς 
ίμογα νομίσματος εἰσιόνεος μὲν τὰ ἴχνη τὰ ἐκεῖσε τε- 

βατοῦτο μὲν δΔάνειδῖα- 50 8Ὸ1. “Ὡς Τυρταῖός φησι, 
ὩὨδ ροβὶῖϊᾶ εἴ ὀχερεο- Μεσσήνην ἀγαθὸν μὲν ἀροῦν, 
Ορτῖθ διυπιὶ τοῦτο δὲ ἀγαϑὺν δὲ φυτεύειν. Αυροτὶ 
-Ῥαγεῖπι, ρμγίπμπ-ἶθ- φοῖοεῖ ἢοσ ἔγαρπιθηῖο ς01{6- 
ἢ ἃρίπιο δυῖθπι ἰαῦ6-ὀ οἷο ΚΙοϊχίδῃα. ϑιδρίοου διι- 
γον Ἰηέεγεθ ῶοχ ἤᾶθο ἕδη δθ861660 1] αἸ8116Πο, 
ὕτο δὲ τοὺς Περσιποὺς αηυοὰ ὁ Ῥδιιεδηῖδα Μίδεβθηϊδ- 

5864 ον Ἰοηρίογθοπι οἱ5 ΚΙοίσιιιδ ἐχσμῖδυϊξ Ρ. 126... 
Γοδάϊὶ βουιβοῦθπι, τι-ὀ ὀ ἴῃ πυης ταοάιππει 
"68 ογδῖίο (ὡς δὲ πρὸς . “Ἡμέτερον βασιλῆα, ϑεοῖσι 
σικοὺς κ. τ. λ.). ---- Ῥοεῖ φίλον Θεόπομπον, 
ἱμἴθαρ Σωδϑσθιιάιμ 66. Ὃν διὰ. Μεσσήνην εἷλομὲν 
οποίον τλοιθῖ, Υ6- ᾿ς εὐρύχορον," 
οἵ. ' Μεσσήνην ἀγαϑὴν μὲν ἀρῶν, 

ἀγαϑὴν δὲ φυτεύειν. 
τῆς ϑ᾽ ἑαυτῶν καὶ ,ε- : 

ἱγανῖ5 οἰηθηἀδηάμυαπι' 1. ΛΔμοιογιδὶθ οσἀά., Ἰοπηρβθ. 
ἦν ϑ᾽ δι χι Μεσσήνη», γυἱυγίπηογιπι ἃπῖθ βαρβ. δάορ- 
16 οἂμδῆ ; δίχυθ Δ ἰδηάιϊπι ἤθη ογᾶΐ ἐκ τῶν, 
. πῃ οοὐ, Εἰνν9}}, ἴὰ φᾳυσοά οαἰίιῃ! δ011 Ῥδγι» Ε Ε, 
δὰ τῆς ᾿ηι6Πἰρομάμι πιθ δἰνᾶθ ξιοῃ ᾿ηνάϊο, --- δι» 
μὲ γὴ δοἱἱ αρόν,) χώρα ο δυρετγῖυδ ΟἸδεῖς. γαῖ, θη. 
δεᾶὰ 1 νοῦο ἄμφισ- διαῦθωϊ πολλαῖς --- γενεαῖς. 
Φ Ὠθηηθπλ [δ 6δ)8686 
'αυοά Κῖο ναῖ]οῖ ,,1Δ9 ὁ Μοηυηι δρογεΐυα. Νίδιπι 
λα δ᾽ϊου)ι8 γοὶ οὐπὲ υῦϑον Ηοπιάγιοθ ἀθ 1ρ516 νϑὺ- 
σΟ]]Δῖδθ ἀπιριρογθ᾽: 16. νῃ]ρῖθ δά Ἰδθοηθα, υδυζ- 

818 δχϑηθ)ιπι ἢ ᾶδτθ Ρ]αῖο πο Ροίμι: Θἷ ΠΙ- 
"Ῥέποτ, ἰηνϑηῖθε. Οὐὰ-Ὁ πῖβ 80] θπμθ )ῶπι ϑγαὶ μοὺ 
ἕοῦ νϑεβᾶ δἰίψιϑιὲ ὸ νοοδθυϊαπι 46 ξρι}16 1μ8)8 
1886. 408168 δυπέ ΑΘθβορίαδο. Ἰίδηιϑ 

δεοθάδηάυπι νάθωε εν τα 
τήνης, Μεσσήνην, ἴα - τἰοηϊ δελπείαενε, ὃ ἢ ἀλώ- 
οἷ τὶ ΚΉΝΝ δορί πηξ -- εἶπε, 4.86 νεγδὰ δ6- 
ἢ σὰ ϑδθύνδωὲ οοὐά, σπιρηΐυδδυηΐ Ἰμησεμιάα. ΕἸ- 
εὲ γαι. οἰημϑ: φμοπιαάκπιοιίμπι αρεα 

ς. 

929 

-᾿ 

ρο 

“«διο- 
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ς. τραμμένα δῆλα, ἔξιόντος δὲ οὐδαμῇ ἄν τις ἴδοι ὅ. ὥς 
χρὴ εἰδέναι, ὅτι καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἵ ἐκεῖ πλουσιω 
εἶσι τῶν Ἑλλήνων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων ὃ βασιλεύς, ἔκ τ 

τῶν τοιούτων μέγιξαι λήψεις καὶ πλεῖξαί εἶσι τοῖς βασῶ 
ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, ᾿ 

ἁ, λοῦσιν οὗ «Δακεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσι. καὶ τὰ μὲν 
κεδαιμογίων, ὡς πρὸς ᾿λληνικοὺς μὲν πλούτους, 
λα’ ὡς δὲ πρὺς τοὺς Περσικοὺς, καὶ τοῦ ἐκείνων 

40 λέως, οὐδέν. ἐπεί ποτ᾽ ἐγὼ ἤκουσα ἀνδρὸς ἀξιοπίςοι 
ἀναβεβηκότων παρὰ βασιλέα, ὃς ἔφη παρελϑεῖν χώραν 
πολλὴν καὶ ἀγαθὴν, ἐγγὺς ἡμερησίαν ὁδὸν, ἣν καλεῖν 
ἐπιχωρίους ζώνην τῆς βασιλέως γυναικός; εἶναι δὲ κι 
λην, ἣν αὖ καλεῖσθαι καλύπτραν ", καὶ ἄλλους πολλο, 
ποὺς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἷς τὸν κόσμον ἐξηρημένοι 
τῆς γυναικὸς, καὶ ὀνόματ᾽ ἔχειν ἑκάξζους τῶν τόπω: 

». ἑκάςου τῶν κόσμων ". ὥστε οἶμαι ἐγὼ, εἴ τις εἴποι τ 
σιλέως μητρὶ Ξέρξου δὲ γυναικὶ ᾿Αμήςριδι ὁ, ὅτι 
ἔχει σου τῷ υἱεῖ ἀντιτάττεσθαι ὅ Δεινομάχης υἱὸς, 
κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν πεντήκοντα, εἰ πάγυ πολλοῦ, 
υἱεῖ αὐτῆς γῆς πλέθρα ᾿Ερχίασιν ὁ οὐδὲ τριακόσια" 

“σορεπι νεΐρθ, -- αἀἰχίξ --ῷ, 
εκ σἷς δὲ --. ιυδηχυᾶπι ὈτὸῸ ὁ 

τ 111 ΔΙΪχυ 5 ὅπερ. Ῥ 

3 ψιᾳ. Βοδοϊῆ, διδδίδ δι δῆ. 
ἄον Αἰἱ.. 1, 6. Ρ. 32. ΙΝ. 19. 
Ῥ. 138. 

. 6 δῖ6 [πβηϊἱν86 νἱά, 
Οεγᾶταπι, δ, 1414, (128.) ΟΡ. 

1 Οἱς. οεγ. 8. 833. (76.) 
ϑοίεγδ σὐωπὲ δαγδαγος γερο’ 
Ῥεγεαγμνι ἂς ϑγγογίό γμίω- 
γε μαογε λαΐογσ, λὲς ἀπέστη 
μαογίδις οεἰνίξαξοι; αξεγίξιμογ δ 
ἤος τποάο: Ππαδο οἰνέξα!ς, τη» 
ἐογὲ νοαἐπιΐομίατα Ῥγασδδαξ, 
λαέο ἐπ εοἰΐμπι, λαός ἐπ ον»ἷ- 
γιό. Χϑηορἢ. ΑπδΡ. 1, 4, 9. 
αἵ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν 
Παρυσάτιδος ἤσαν εἷς ζώνην δε- 
δομέναι: υἱοὶ νἀ, ϑομηοῖά, 
Ἑυδτυπξ δυῖθπι, ἰθδῖθ ΟἹ] γπι- 
Ρἱοάοζο, 4υΣ ρμυΐϊδγθηϊ ΡΕ]λῖο- 

Ὧθπὶ πᾶς νἱτῖ βάθ ἐϊι 
Ῥ6)] αι οηθ ἱρδυα; Χοηι 
ἴθι δι ρη!ἤοδεθ, 

5. δῖ. οσοὐά. ΙοῃρθὈ 
ΠΔΠῚ ΑἸ . μαθϑηξ ῥσι 
ἀνογγθ ρυΐϊᾶπαὶ διηΐ 
Ῥατ δὶ ΘΏ 865 580]1 ᾿Δμάςρι 
ἴλ ἀϊνοτγοιῖδίθ ἀθ αιι 
Ἰπῖρρ. δὰ Πιοά, 20, : 
ΑῺὉ ἔμοτι πᾶθς Χογχὶ 
Ἐδῖπογα βου ρίογι πε Ηθ 
ταπὶ δχαπιϊηδὲ ΨΥ 6856]. 
2, 2ή. ν», 251. --- Μοχ. 
αἰ, σοῦ ν, πὰ, [μΔἱ. 
ἐΐνμδ. 

8. ΜΑ1]6ὸ νυ]ρο ’Ἐρχιάς 
7συ9 πι6]ῖ (018], δὲ 
᾿Ερχιᾶσιν,. Ῥδοηι]ῖπι, 
Ῥιοάιυοιίυν, δοοθηῖμδε 
συϊτυς δοοδηΐμπι ἔογαπ 
Τηϊνλθ, ὩοπΘ δυΐθη 
Αἰιοαθ ρᾶΡῚ ἰγδάίωνν 
χεια ν0] ᾿Εξρχία (Ηκδτρε 
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μάσαι ἄν, ὅτῳ ποτὲ πιξεύων ἐν νῷ ἔχει οὗτος ὃ ᾿Αλκιβιώ- 
δὴς τῷ ᾿Αρτοξέρξη διαγωνίζεσθαι. καὶ οἶμαι ἄν αὐτὴν εἷ- ο. 
πεῖν, ὅτι οὐκ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ πιξεύων οὗτος ἀνὴρ " ἐπιχει- 
ρεῖ, πλὴν ἐπιμελείᾳ τε καὶ σοφίᾳ" ταὐυτα γὰρ μόνα ἀξια 
λόγου ἐν Ἕλλησιν. ἐπεὶ εἴ γε πύϑοιτο, ὅτι ᾿Αλκιβιάδης 11 
οὗτος πρῶτον μὲν ἔτη οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν, 
ἔπειτα παντάπασιν ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ ἐραςοῦ 
αὐτῷ λέγοντος ὅτι χρὴ πρῶτον μαϑόντα καὶ ἐπιμεληθέντα 
αὑτοῦ καὶ ἀσκήσαντα οὕτως ἱέναι διαγωνιούμενον βασιλεῖ, 
οὐκ ἐθέλει, ἀλλά φησιν ἐξαρχεῖν καὶ ὡς ἔχει 5. οἶμαι ἂν 
αὐτὴν ϑαυμάσαι τε καὶ ἐρέσθαι" Τί οὖν ποτέ ἔςιν, ὅτῳ πι- 
φεύει τὸ μειράκιον; εἰ οὖν λέγοιμεν, ὅτι κάλλει τε καὶ μεγέ-Ἐ. 
ϑει, καὶ γένει, καὶ πλούτῳ, καὶ φύσει τῆς ψυχῆς" ἡγήσαιτ᾽ὁ 
ἂν ἡμᾶς, ὦ ᾿“Δλκιβιάδη, μαίνεσθαι, πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν 
ἀποβλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα. οἶμαι δὲ κἂν «Ιαμπιδὼ, «. 

ΜῊ τὴν “Πεωτυχίδου μὲν ϑυγατέρα ᾿Αρχιδάμου δὲ γυναῖκα "4γε- 
δος δὲ μητέρα δ, οἱ πώντες βασιλεῖς γεγόγασι, θαυμάσαι ἄν 
καὶ ταύτην εἰς τὰ παρὰ σφίσιν ὑπάρχοντα ἀποβλέψασαν, εἰ 
σὺ ἐν γῷ ἔχεις τῷ υἱεῖ αὐτῆς διαγωνίζεσθαι, οὕτω κακῶς 
ἡγμένος. καίτοι " οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ εἶναι, εἰ αἱ τῶν πολε- ἁ. 
μίων γυναῖκες βέλτιον περὶ ἡμῶν διανοοῦνται, οἵους χρὴ ὃν-- 
τας σιίσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς περὶ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ᾽, ὦ 

ΦγΥΟὮ, διι:14.), Ὑιά, Ογᾶπιμι. 
δΡ]. δ. 116. Οὐδ. 7. Νοπ 
δοοιγαῖθ ἀθ μᾶς σθ ἰγδάιϊαϊι 
Ὠυκον δὰ Τμιιογά. 8, 92. -- 
ΓΘ πλθῃδιχῖβ Ὠϊδο6 υἱᾶ, 1ηὰ, 
ἴῃ μνὰ 6 πλέϑρον. 

4. δῖος γῥτὸ νυΐρ, οὗτος ὁ ἀ. 
ἀοὰϊ ὁ αὶ, οἱ ὁ ΟἸασῖς. πῃ αιο 
ὅ αγᾶβυτι οθβῖ. 

1 Οοάά. οπῃθδ ρῥγδεϑῖοσ Ρᾶ- 
7158. Ἐ Ε πο Σηϑογυηὶ γῦν ἐπε- 
χειρεῖ. Ἐδξι ᾿τᾶἀπιθ οἰ ἢυϊο 
δι᾽ οηχδιῖ ἀϊέπάδην. Ερο δηΐπὶ 

, Δάδηι58δ0 ἄπο ΠπάΡ68 νογὍᾶ, ἐπι- 
χειρεῖ οἱ οὐκ ἐθέλει, Ἀο Ὀθη0 
οοδιηῖῖα. Οοηΐγδ οπιἹϑϑ8ὶ8 11- 
119 Ῥοεϊογίοσᾶ ᾿δϑο οὐκ ἐϑ ἕλει, 

ιν -- δορηϑυῆιὶ ῬγοῦΘ 
ΧΡ Ιθηΐ, οἰδ: δοσοπιπιοάδία 1]- 
116 ἰδιῖιπι νϑυῦ18 ΄συὯθ Ῥγο- 
Ρῖιι5 ργδϑοθάμπι, ]Ἰηϊογρσοϑῖδ- 

- 

τηθηΐυτι τρια βδρίυπὲ νοῖδὰ 
γῦν ἐπιχειρεῖ ΘΕΠοϊμπι ὁχ δηῖθ- 
οϑἀθηίριβ οὗτος ἀνὴρ ἐπιχει- 
ρεἷ. --- ἴῃ δα ρουιογθυβ ὅτε ῥτὸ 
ν]ρ. ὡς δοτὶρδὶ 6 οοἀά. 

5 Ψιὰ, πὰ, ἔχειν. 

, 3. 5080]. Δεωτυχίδης ὃ κατὰ 
ήδου ςρατηγήσας, ᾿Αρχίδαμος, 
ἐφ οὗ ὃ ΠΕ, ποννῃσμρεὸς πό- 

μος, ᾿ἅγις δὲν ἐφ᾽ οὐ ἐκράτη- 
σαν ᾿Δακεδαιμόνιοι. -- (οὐά. 
1γθ6 ΟΡἵπι “Δευτυχέδου. Νο- 
τΏθῃ δυΐοτι τορίηδθ δρυὰ ο- 
τοάδοίϊυπι δογιρίυπι θὲ “αμπι- 
τῶ; ἤδᾳὺθ Δ]εἴον 1 ,ΔοΔΘ86 ἂρ. 
Οοηοιπι ἴπ ἴ γαϊδῖγαῖδ, (Οἵ. 
γᾶς, Ἰϑοῖ, δά Ρ)ιῖ, Αρεβ. 1. 

4 ἴῃ ρῃ. 77 οογχϑοῖιπι Θ8ἷ 
καὶ πῶς. 

61. 

4153 0 
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μαχάριε, πειθόμενος μοί τε καὶ τῷ ἐν “ελφοῖς γράμματι 
ὁ. γνῶθι σαυτον δ. ὅτι οὗτοι ἡμῖν εἶσιν ἀγτίπαλοι, ἀλλ᾽ οὐχ 

οὗς σὺ οἴει, ὧν ἄλλῳ μὲν οὐδ᾽ ἂν ἐνὶ περιγενοίμεθα, εἰ μὴ 
ἐπιμελείᾳ τε ἄν καὶ τέχνῃ “. ὧν σὺ εἰ ἀπολειφϑήσει, καὶ 
τοῦ ὀνομαςὸς γενέσθαι ἀπολειφϑήσει ἐν “Ἐλλησί τε καὶ βαρ- 
βάροις, οὗ μοι δοκεῖς ἐρᾷν, ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἄλλου. 

42 ΑΙΑ͂, Τίνα οὖν χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, ὦ «Σώκρατες, ποι- 
εἶσθαι, ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὸς γὰρ μᾶλλον ἔοικας ἀλη- 
ϑῆ εἰρηκότι. ΣΏΩ, Ναί, ἀλλὰ γὰρ κοοῇ βουλῇ. «ᾧτινι ' 
τρόπῳ ἂν ὅτι βέλτιξςοι γενοίμεθα. ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν 
σοῦ λέγω ὡς χρὴ παιδευθῆναι, περὶ ἐμοῦ δὲ οὔ. οὐ γὰρ 

ν.σϑ᾽ ὅτῳ σου διωφέρω, πλήν γε ἑνί, ΑΑ. Τίψι; ΣΙ. Ὁ 
ἐπίεξροπος ὁ ἐμὸς βελτίων ἐςὶ καὶ σοφώτερος, ἢ ἹΠερικλῆς, 
ὁ σός. «{κ{. Τίς οὗτος, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Θεὸς, ὦ ᾽4}- 
κιβιάδη" ὅσπερ σοί μὲ οὐκ εἴα πρὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας δια- 
λεχϑῆναι. ᾧ καὶ πιζεύων λέγω ὅτι ἡ ἐπιφάνεια " δι᾿ οὐδε- 
τὸς ἄλλου σοι ἔξαι ἢ δι᾽ ἐμοῦ, 444, Παίζεις, ὦ Σώκχρα- 

ς. τες. ΣΏ. Ἴσως. λέγω μέντοι ἀληθῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεόμε- 
ϑα΄ μᾶλλον μὲν πάντες ἄγθρωποι, ἀτὰρ νώ γε καὶ μάλα 
σφύδρα δ. «4.1. Ὅτε μὲν ἐγὼ, οὐ ψεύδει. Σ.). Οὐδὲ μὴν, 

δ ἸΠυὰ Σγῶϑι σαυτὸν χυοὰ 
15. ἤογῖδυε Αρο]] 1 Π ΙΡΠ1οΣ 
βογὶρίωπι δγδῖ, ἃ ρ] υεῖπι18 1τγῖ- 
δΒυοῦδαῖυς ΟἾΙ]ΟΩΙ, δ 81:18 
ΑἸ11 ὁ εδορῖοηι, δ 4}}18 1ροῖ 
Ῥγιδῖδε: ν, Μοπδρ. δὰ ὮὨοΚ. 
1δοσι. 40. 

6 Οδεθενᾶ, νοοιδο μέν 1ο- 
οο δυὲ δέ τορροηᾶοτο εἰ μή: 
ππάδ, εἱ στρομϑὶ δϑίγιν! 8. ἔδ- 
εἴυπι υἱ ὧν.) 4υοά Δ4]186 ἢ γ- 
οἴποιϊοο εἰ δάπδογοθ ποῦ 

δοΐοι, ἴῃ δίίοσο οἱϊδπι δος 
τηϑλρτο ροοδϊίπι 411. 5:πὶι 
οηΐηι 1806 ἰπεῖδε Πόυπι: ὅ..- 
λῳ μὲν οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ (νι, 5υ- 

τὰ δὰ 18, 6.) περιγενοίμοθα, 
ἐπιμελείᾳ δ᾽ ὧν: νιᾶ, Ἰηά. 1π ἄν. 

1 Ῥοηάδεδοο ἃ νοζῦο αμοά 
Ἰδιοῖ ἦπ 4] ὩρΡοο κοινῇ βουλῇ: 
ν. πὰ. 

8 ΝΝοῖδῖ ἤος νοοσδδιυΐυπὶι 
ΟΠ] θλοσδοογ δ πόσα εἰα- 

γίξαξΐ, οἱ γιοδέϊἑεαξ, δϑοωδιι ἴτε 
ῬΙαϊοηΐοο σοὶ δϑέπιοθ 2}- 
80]6 8. 

3. 5080]. ᾿ἡγνοεῖ ξαντὸν ὁ Ζω-- 
κράτης ἐγθουσιαςικῶς. 

Μάλλον β» οἱ Μάλιςα μὲν, 
οὐ πιθ υρὶδθδῖ οἷν, ἐϊ- 

ογυμῖ. Μώλιςα μὲν τοῖ ουξ 
Ριδοῆριμε, ἀππάιϊι, οῖ, φιοά 
68 ἀοδοίοηϊο ἢοὶ, ϑυδ)υηρίε 
μοι εἰ δὲ μή; 6. ᾳ. ΧοῦοΡ 

611. 1. 4, 4, ἐβούλοντο μὲν μά-- 
λιςα μὲν ἀναβῆναι, εἰ δὲ μὴν 
ἀπελδεῖν. Αἀὰ, Θεδαιη. ζ. 150. 
ἧἱπ ν. Μῆίἄλλον μὲν Ῥτδοπριῖυγ 
Ῥιοροδιοηΐϊ σϑηογΆ]οε, οὐδ 
"βυ δ) πρίτυν 110, ἀθ φυο ῬΡο- 
εἰδ81π|11Π1 ΓΘΒ γαῖ δέ, ἢοοσ ἴοεσο 
γετ μάλα σφόδρα : 8101 με μάί-- 
ἐςα, 6. ῃ. ῬΙδῖ, 166.6. ν. 775. 

διὸ μᾶλλον μὲν ὅλον τὸν ἐνιαυ-- 
«τὸν καὶ βίον χοἣ. μάλιςα δὲ 
ὅπέσον ἄν γεννᾷ (6ε1]. τέκνα) 
χρόνον, εὐλαβῆσθϑαι κ.- τ. λ. 

4 ΡΙω- 
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ὅτι γε ἐγώ. ΑΛ. Τί͵ οὖν ἄν ποιοῖμεν; Σ.2. Οὐκ ἐποχνη- 
τέον ". οὐδὲ μαλϑακιξέον, ὦ ἑταῖρε. «441. Οὔτοι δὴ πρέ- 
πε γε, δ Σώκρατες. ΣΏΩ. Οὐ γάρ’ ἀλλὰ σκεπεέον κοινῇ. 4 
καί μοι λέγε. φαμὲν γὰρ δὴ ὡς ἄριζοι βούλεσθαι γενέσθαι. 
ἦ γάρ; 44. Ναί. ΣΩ. Τα ἀρετήν; «4.4. Δῆλον δει ἥνπερ 
οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαϑοί. ΣΩ. Οἱ τί ἀγαϑοί; 4... Δῆλον ὅτι οἱὲ 
πράττειν τὰ πράγματα ΣΏΩ. Ὁποῖα "; ὦρα τὰ ἱππικά; 
4. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Παρὰ τοὺς ἱππικοὺς γὰρ ἄν ἦμεν; .4.4. 

. Ναί. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τὰ ναυτικὰ λέγεις; Α4. Οὔ. ΣΏ. Πα- 
ρὰ τοὺς ναυτικοὺς γὰρ ἄν ἦμεν; 44. Ναί. ΣΩ. ᾿Αλλὰ 
ποῖα; ἃ τίγες πράττουσιν; .44.. “4περ ᾿᾿ϑηναίων οἱ κα-Ἐ. 

μ15λοὶ κάγαϑοί. ΣΏ. Καλοὺς δὲ κἀγαϑοὺς λέγεις τοὺς φρο- 
γίμους ἢ τοὺς ἄφρονας; Α΄.4. Τοὺς φρονίμους. Σ,Ώ. Οὐχ- 
οὖν ὃ ἕκαζςος φρόνιμος, τοῦτο ἀγαϑό;; ΜΑ. Ναί. ΣΩ. 
Ὃ δὲ ἄφρων, πονηρός; «44. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. ἶμρ᾽ ς. 
οὖν ὃ σκυτοτόμος φφογιμος εἰς ὑποδημάτων ἐργασίαν; 44. 
Πάγυ γε. ΣΏ. ᾿Αγαϑὸς ἄρα εἰς ταῦτα 5. «4Α.. ᾿4γαϑός. 
ΣΏΩ. Τί δέ; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὁ σκυτοεύ- 
μος; “44. Ναί ΦΣΏ. Κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο. (4. Ναί. 
ΣΩ, Ὁ αὐτὸς ἄρα, τούτῳ γε τῷ λόγῳ, καχός; τε καὶ ἀγα- 

ὁ ῬΙυεῖαι: Οοὐά, Ἠδροης 
ἐον. Οοπορίτδὶ Ἐϊοδηυδ 

ᾳυὶ νοῦ πες “ξαπαίετι. 
Νίτυπι ἤδθὸ νωϊραῖϊος Θεοὶ 
Υ8 νοὶ ἀπορεῖν εἰ ἀπορεῖ- 
σϑαι, μοά ἴδιο ὧθ τρεᾶ 
δῖα ἀΘΒΡΟ;δ,ΟΏ6 Θ᾽38Π2 ικ1- 
δυτραῖισ. 
41. οὗ δ᾽ ἀποροῦντες ἤδη, ὅτι 
ἔπασχον μὲν καπῶς καὶ ἀπέϑνη- 
σχον, --- ἐγχλένουσιγ καὶ οἷ μὲν 

σιν ἀὐτῶν ἐς τὴν ϑάλαι- 
ΤΩ Ἀ. 1. λ, 1ι. ψομδῖ, 9, 20. 

(ἀθ εοτν!5) ἀπαγορεύουσι γὰρ 
σφόδρα. ὡςε ἑςῶσαι ἀκοντίζον-- 
ται ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὰ 
ὕδατα ἀπορσούμεναι. 2ᾶπι οὐυπι 
ἴη ΘΟΒΟΪΙῖ5 εἷϊ: οὐχ ἐπ 
τίον) οὐκ ἀποχνητέον, Ἠος 1]- 
ἵπις ταϊεγρεοϊδημθηΐμπι 1 ἴ6Χ- 

ἰλτῆβδο ἀϊοδδ. 864 0 
ηἴδπι ἀποκνητέον Θεῖ τὰ 1ΕΙΒ 118 

. ορεῖπιῖδ: νδεῦμπι διΐθει ἐἶπο- 
κγεῖν δαϊ15 ῬΙαίοΩΣ αἀμοσυθ ἔδ- 

,γασίαν, 58 

τ]ἕἶᾶτο, χυδησιδπηι ἰθηϊοεῖ ἔθ- 
16 5θῶδι. ργαναπαϊΐ, γεο- 
ἐαπήϊ (νά. Ῥμδοά, ῃ. 84. ἃ, 
μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἷ- 
περ άα᾽ Η δ. ἃ. ἀλλ᾽ 
οὐ ε πο ϑ: 
λόγῳ ἐπεξελϑ εἶν σκοπούμενον») 
νυ] ραῖάπα 2 ηἰδοῖδπι το] συδγο 
δδίίι9 νδιται. --- ΜΟΧ ἴτθ85 ΟΡ, 

ἕον. 

1 (οδά. χυϊάθπι Ρ]ινῖπι οἱ 
ορῖ. Ποῖα: νυϊραῖυτι ἰδπιθη 
δογενδηάιπι ἀιϊχι. Υ. δά Μϑηῃ. 
6. ἢ. 8. 

8. Βο. αὐτά ὁ αϊῖ. οἱ ὕδϑη. 
Τ.. ϑοὰ Ὡοῃ οοπϑρίναϊξ-(]δε- 
Κίδηυο, Νοαυο εἰς αὐτά νὶά6- 
(ιν τοὔουτὶ ρο980 δά εἷς ὗ. ἐρ- 

ἢ δοϊυπιοὖο δᾶ 
ὑποδήματα: αυοὰ ἀϊδρ!τοοτεῖ. 
Οοπῖεδ ταῦτα ἴῃ 181} υὶ 50} 
Ἰθηῖηθ δϑῖ ρογμδο υἱ τοῦτος 

Ἶ Βο. 
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ϑός. 4.1. Φαΐνεται ΣΏ. Ἦ οὖν λέγεις, τοὺς ἀγαϑοὺς 
Δἀά ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς; Α4. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί- 

γας ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺ: λέγεις; ΑΔ. Τοὺς δυναμένους ὅ- 
γωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. Σ.Ώ. Οὐ δήπου ἵππων γε; 444. 
Οὐ δῆτα. ΣΏ. ᾿.41λλ᾽ ἀνθρώπων; ΑΑ. Ναί. ΣΩ. ἾΑρα 
καμνόγεων; ΑΛ. Οὔ. ΣΏ. ᾿Αλλὰ πλεόντων; Α14. Οὔ 
φημι. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ ϑεριζόντων; .4.4. Οὔ. ΣΏ. ᾿᾽412λ᾽ οὐ- 
δὲν ποιούντων, ἤ τι ποιούντων; ΑΛ. ἸΙοιούντων λέγω. 

ν. ΣΩ. Τί 1; πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. 441. Οὐχοῦν τῶν καὶ 
συμβαλλόντων ἑαυτοῖς, καὶ χρωμένων ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς 
ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν. ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρ- 
χειῖν ἀνθρώποις χρωμένων; 44. Ναί. ΣΏ. “ρα κελευ- 
ςῶν χρωμένων ἐρέταις; ΑΛ. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Κυβερνητικὴ 
γὰρ. αὕτη γε ἀρετή; 4.4. Ναί. Σ.Ώ. ᾿4λλ᾽ ἀνθρώπων λέ- 
γεις ἄρχειν αὐλητῶν ἀνθρώποις ἡγουμένων ὠδῆς, καὶ χρω- 
μένων χορευταῖς; ΑΛ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Χοροδιδασχαλικὴ 

α. γὰρ αὕτη γ᾽ αὖ; 4. Πάνυ γε. ΣΙ, ᾿Αλλὰ τί ποτε λέ- 
γεις χρωμένων ἀνθρώπων ἀνθρώποις οἷόντ᾽ εἶναι ἄρχειν ὅ ; 
.Α..4. Κοινωνούνγτων ἔγωγε λέγω πολιτείας. καὶ συιιβαλλόν- 
τῶν πρὸς ἀλλήλους τούτων ἄρχειν τῶν ἐν τῇ πόλει. ΣΩ. 

ἀπ Τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη; ὥσπερ ἄν εἴ σε ἐροίμην πάλιν τὰ 

γῦν δή" κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίξασϑαι ἄρχειν τίς ποιεῖ 
τέχνη; «ΑΑ4. Κυβερνητιχή. ΣΩ, Κοινωνούντων δὲ δῆς, 
ὡς νῦν δὴ ἐλέγετο, τίς ἐπιξήμη ποιεῖ ἄρχειν; 4.4. Ἥνπερ 

δ. σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἥ χοροδιδασκαλία. ΣΏ. Τί δέ; πολιτείας 
κοιγωγούντων τίνα καλεῖς ἐπιςτήμην; 4. Εὐβουλέαν ἔγω-- 
γε, ὦ Σώχρατες. ΣΩ. Τί δέ; μῶν ἀβουλία δοκεῖ εἶναι ἦ 
τῶν κυβερνητῶν; 414. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ..41λλ᾽ εὐβουλία 1; 
ΑΔ. Ἔμοιγε δοκεῖ, εἴς γε τὸ σαΐζεεσϑαι πλέοντας. ΣΏ.».1: 
Καλῶς λέγεις. τί δέ; ἣν σὺ λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἔςιν; 
Α414.. Εἰς τὸ ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ σώζεσϑαι. ΣΏ. 

1 Βο. Τί δή; οεη. Π δοῖο. 1 δελείογπι., ἄμοθ μᾶγῖϊπ 
ἙΠποῖηο, πάθος 1ἴδ οἷϊπι ἀϊεῖτιὶ- 

4 γί τηοηθηῖθ δίορἢ. ᾽υη- δυϊ: ΣΩ. .4λλ᾽ εὐβουλία, ἔμοι-- 
δεηάινι πο οὐπιὶ λέγεις δὰ γε δοκεῖ, εἴς γε τὸ σώζεσϑαι 
οὑπὶ χρωμ., ἴῃ πο ἔσγθ δθῃ-ὀ πλέοντας... 44. Καλῶς λέγεις. 
δυπι: Ομπι ας ἐπιρεγαγέ ΣΣΖΏ. 1ἴ δὲ κ. τ. λ, --- Μὸοχ λέ- 
Ῥοπε, φμεπιπατε οαπὶ ἤοπιΐ- γεῖς Ὅτο νυ]ρ. καλεῖς Σοροδιιξ 
γιέδμς πεσε λαδεπε ἐἰϊὲ ποπι- δυοϊοτιίδῖο οοὐλουπι ορῖ, οἱ 
πὸ φεῖδω: ἐπιρεναπάμπι ε:1 2 γυτ. 

ς Ἡιης 
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Ἄμειγον δὲ διοικεῖται καὶ σώζεται τίγος παραγιγνομένου ἢ ες. 
ἀπογιγνομέγου; ὥσπερ ἄν εἶ σύ με ἔροιο, ἄμεινον διοικεῖται 
σῶμα καὶ σώζεται τίγος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνομένου; 
ἕποιμ᾽ ἂν, ὅτι ὑγιείας μὲν παραγιγνομέγης νόσου δὲ ἀπο- 
ηγνομένης. οὐ καὶ σὺ οἴεε οὕτω; Α4. Ναί, Σ.Ώ. Καὶ εἶ ἁ. 
με αὖ ἔροιο, τίνος δὲ ἄμεινον ὄμματα; ὡσαύτως εἴποιμ᾽ ἄν, 
ὅτι. ὄψεως μὲν παραγιγνομένης τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομέ- 
γῆς, καὶ ὦτα δὲ, κωφότητος μὲν ἀπογιγνομένης ἀκοῆς δὲ 
ἐγγιγνομένης, βελείω τε γίγνεται χαὺ ἄμεινον θεραπεύεται. 
44. Ὀρϑῶς. ΣΩ. Τί 5 δὲ δὴ πόλις; τίγος παραχγιγνομέ- 46 
γου καὶ ἀπογιγνομένου βελτίων τὸ γίγνεται καὶ ἄμεινον 9ε- 
βαπεύεταε καὶ διοικεῖται;. «4.Λ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, οὖ. Σώκρα- ᾿ 
τε;, ὅταν φιλία μὲν αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους ὅ, τὸ 

, δὲ μισεῖν τε καὶ ςασιάζειν ἀπογίγνηται. ΣΏ. ᾿Αρ᾽ οὖν φι- 
λίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν; 4.4. Ὃμόνοιαν. ΣΩ. Διὰ ". 
τα οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἷ πόλεις περὸὲ ἀριϑμούς; 414. 
Διὰ τὴν ἀριϑμητικήν. ΣΩ. Τί δαί; οἱ ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν ᾿ 
αὐτήν; 4.4. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἕκαξος; 
44. Ναί, ΣΩ. Διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαςος αὐτὸς αὑτῷ 
ὁμογοεῖ περὲ. σπιϑαμῆς καὶ πήχεως, ὁπότερον μεῖζον; οὐ 
διὰ τὴν μετρητικήν;. 14. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οὗ 
ἰδιῶταε . ἀλλήλοις καὶ αἷ πόλεις; Α4. Ναί. ΣΩ. Τί δέ; 
περὶ ςζαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; 4.41. Φημί, ΣΏ. Ἣν δὲ δὴ ς. 
σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἔξι, καὶ περὶ τοῦ, καὶ τίς αὐτὴν 
τέχνη παρασκευάζει; καὶ ρα, ἥπερ πόλει, αὕτη καὶ ἰδιώτῃ 
αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; 414. Εἰχὸς γέ τοι. 
ΣΩ, Τίς οὖν ἕξι; μὴ κάμῃς ἀποκρινόμενος, ἀλλὰ προϑυ- 
μοῦ εἰπεῖν. 414. ᾿Εγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὁμό- 
γοιαν ", ἥνπερ πατήρ τε υἱὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ 

᾿ 5. Ησνης Ιἴοουπι Θχοοτρϑξ 
ϑεοραθιβ Ρ. 270. υϑᾳι9 δὰ 
“ξερὶ ςαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; 

8 Νοῖίοϊας βοξθπιᾶ πρὸς τὸ 
Οτημαινόμενον (νϊά. δὰ ῬΕΙ]οςξ. 
ὦ 13.) ἴῃ νοοΐδυβ αὐτοῖς οἱ ἀλ- 

τήλους,. ΄ι189 τοξοτιιπίυν δὰ πο-- 
Δέτας Ἰαιθηῖοθ ῃ νοοθ πόλει. 

4. Οἷμαι λέγειν ἰάθτι 68ὲ ἔθυ- 
Ἔχη0 σιιοά λέγω, 7υ.881 ἀ1088 ἐπ 
«πο παδθο μὲ αἀἰςαπι, αΐ- 

᾿ΟΥ6 νοΐο; 

᾿δΡΡδγογοϑῖ. 

δη8 υἱ ἴῃ ἴοοο 
Ὀοπιοβδίῃ, Νι4. 21. ὅτι ὃ τύ- 
πτῶν αὐτὸν ὑβρίζειν ὥετο ἢ. 6. 
ἀη]υτῖδ δἴροιξ τἰἃ υἱἵ ΔΙ ΠΊ118 
δἰπιὰϊ χυθπὶ ἀϊουπέ 1) τ δηξ 

Χο. Ηδ6]}]. 5, 19 
15. (14.) οἴεσϑε καρτερεῖν Ὦ. 6. 
καρτερεῖτο ναὶ Ῥοῖϊιδ᾽ ἐγε απ ὲ- 
γγιο παῤοαξὶς ξοίεγαγο; οἵ αυὐδ 
δ᾽ 1111 Ππαῦϑὲ δίμγΖιι8 1 [6 Χ. 
ΧϑοΡΙ. πη ν. πιιηι. 3. Ρεο- 
Βοιδουηῖη πᾶ. οπιηϊᾶ 6 5ϊπι- 
Ρ᾽ Ἰοἰδδῖπια νοΐ οἴεσϑαε πο- 

ἼΟΩΘ: 
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47 ἀδελφὸς ἀδελφῷ, καὶ γυνὴ ἀνδρί. ΣΏ. Οἴει ἄν " οὖν, ὦ 
᾿Αλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὃ- 
μογοεῖν, τὸν μὴ ἐπιςάμενον τῇ ἐπιςαμένῃ; «4.4. Οὐ δῆτα. 
Σ,Ώ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν- γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάθημα.. 

4. Ναί. ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ ὁπμετικῆς δύναιτ᾽ 
ὧν ὁμονοεῖν μὴ μαϑοῦσα; 444. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Αἀνδρεῖον ν.. 
γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ἄν εἶναι, 4.4. "Ἔγωγε. ΣΣΩ. 

ν». Ἔςιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαϑήματα, κατὰ 
τὸν σὸν λόγον. 41, Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἐν γε 
τούτοις ἐςὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας. 4.4. Οὔ. ΣΙ. 
Οὐδ᾽ ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια ἦν. .4.4. Οὐ φαί- 

ς. γεται. ΣΏ. ἯΙι ἄρα αἵ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ 
φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν. 4.44. Οὐκ ἔοικεν. “Σ2. Οὐδ᾽ 
ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἧ τὰ αὑτῶν. «4.4. Οὔ. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ αὖ 5 ἄρα ταύτη οἰκοῦνται αἱ πόλεις, ὅταν τὰ 
αὑτῶν ἕκαςοι πράττωσιν. 4.4, Οἶμαι ἔγωγε, οὖ Σώκρατες. 

ἀ, ΣΩ. Πῶς λέγεις, φιλίας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν ἐγγιγνομό- 
γης εὖ οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, ἄλλως δὲ οὔ; «4.4. ..441λλά μοι 
δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία ἐγγίγνεσθαι, ὅτε τὰ αὖ- 

48 τῶν ἑκάτεροι πράττουσιν. ΣΩ. Οὐκ ἄρτι γε. νῦν δὲ πῶς 
αὖ λέγεις; ὁμονοίας μὴ ἐγγιγνομένης 5. φιλία ἐγγίγνεται; ἢ 
οἷόντε ὁμόνοιαν ἐγγίγνεσθαι περὺ τούτων ὧν οὗ μὲν ἴσασιν, 

{1 0Π6 : γπόηιθ σΟποΙρΡΕ7, δ, (ο- 
ξδίίανγδ. αἀυᾶπὶ ΠᾶΡρ656 1 Ἧο- 
Ἰηθεῖσο γόον δ᾽ ὠϊετο ϑυμός 
(Οά. κ, 248.). οἵ ἴῃ 1110 οἶμαι 
᾿πέγα ΑἸοΣδ. 11. 11. ἀλλ᾽ εἰ, οἷ-᾿ 

σοι, ὉΡῚ Ὡοῶ τ΄ μαι, ὅ 
Ἀ]125 οδὲ »μῆο, ορίπογ', δ66, 
λος νοΐο, ἤος 4επιεΐο, ἐπιγμανσι, 
ὨΪΗΣ]αυΘ ἔοχο ἀϊοτε δῷ 60 
αυοά Δ[101 οδὲ λέγω, οἱ ἴῃ πο- 
δίγο Ιοοο οἶμαι λέγειν. Νοβδ 
οἰΐδπι: ἐεΐδ πείπε, ἑοΐὰ “ασρέ, 
ἑοΐ τυῖϊ ταρόπ Ἦ. 6. ἰοΐ νεγ- 
“ἐελο ἀκ 40. 

1 Ῥαγιίουϊα ρμεγίηεὶ δὰ ἴπ- 
Ἠηπίνιπι. Ὑιά. δυρτὰ δά δ, 4, 
ὯΟΐ, 2. 

5 δελίείογτη. οἱ “εξ, ΘΏλδη.- 
ὁδηόδιπι σδηδοπὶ ὁὕ; πηυοά 
Ῥιοζειιδ ποοοδϑδδειμπι: οἱ δὶο 

νῖ6 Ἰοριίυνς Ιοουδ δριυὰ ΟἸγπι: 
δ᾽ οὐοταπι Ν᾽ 489. οὲ ρΡ. 199, 
Ἰοΐημδ: Νοπ ϑγρβο ἔμπε 0“ 

ἐδγγ16 εἰνίξαξει ἐπσεζειμεπξι ---ῦ 
Ὑ|ά. ροεοῖ ῥδυοὰ εὖ οἰκεῖσθαι, 
οἱ Μεῃ. 8. Ὁ. τὴν οἰκίαν εὖ οἱ- 
κεῖν. --- Μοχ δὰ οἶμαι ἔγ. ν. 
μά. πῃ οἴεσϑαι. 

353 1 ἢυὴς οὐπι Β6, τϑρο- 
δυΐ ὁχ οριϊπὶῖ8, Απίδᾶ ἀεῆ- 
οἰθηΐθ νοουἷᾶ μή, νϑέρᾶ ὅμο- 
γοίας ἐγ7. φ. ἐγγίγνεται ἴη16}1:- 
ξϑιδ ὀεϑιῖ ἰληαιδαι ΡΟ511}0 9 
διρογίοεθμδ, ομὶ δίδίιαι δὼ. 
ἰμηρβθπάιιπι δα ἢ οἷόντε --. 

θη. ᾿δῖ8 ἢ οἷόντε τΑιϊ οὨοπὶ 
τοδάμηι 1]1οτιπὶ ὅμ. μὴ 4γγι: 
γνομένης. -- Μοχ ρμοδὲ ὧν οὗ 
μὲν ἴσασι ἴτι ϊεάθαι ᾿ἰϑγωπι ἔπ- 
δοσίίις περὶ τούτων: ῬΘΓΡογδπι. 

4 Βὸ. 
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οἱ δ᾽ οὔ; .4.Χ. ᾿Αδύνατον. ΣΏΩ. Δίκαια δὲ πράττουσιν ἢ 
ἄδικα, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕχαςοει πράττωσι; 414. Δίκαια" 
πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Τὰ δίκαια οὖν πραττόντων ἐν τῇ πό- 
λει τῶν πολιτῶν, φιλία οὐκ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους; 4.4. 
᾿Ανάγκη αὖ μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ «Σώκρατες. ΣΩ. Τίνα οὖν". 
ποτε λέγεις τὴν φιλίαν ἢ ὁμόνοιαν, περὶ ἧς δεῖ ἡμᾶς σοφούς 
τε εἶναε καὶ εὐβούλους, ἵν᾽ ἀγαϑοὶ ἀνδρες ὦμεν; οὐ γὰρ 
δύγαμαι μαθεῖν οὔϑ᾽ ἥτις οὔτ᾽ ἐν οἴστισιν. τοτὲ μὲν γὰρ 
ἐν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται ἐνοῦσα, τοτὲ δ᾽ οὔ, ὡς ἐκ τοῦ σοῦ 
λόγου. .4.4.. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σώκρατες,. οὐδ᾽ αὐ- ε. 
τὸς οἶδα ὅ,τι λέγω. κινδυνεύω δὲ καὶ πάλαι λεληϑέναι ἐμαυ- 
τὸν αἴσχις᾽ ἔχων. ΣΩ. ᾿Αλλὰ χρὴ ϑαῤῥεῖν. εἰ μὲν γὰρ 
αὐτὸ ἤσϑου πεπονθὼς πεντηχονταετὴς, χαλεπὸν. ἄν ἦν σοι 
ἐπιμεληθῆναι σαυτοῦ" νὺν δὲ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐςὶν ἐν 
ἡ δεῖ αὐτὸ αἰσϑέσϑαι. 4.4. Τί οὖν τὸν αἰσθόμενον χρὴ ἁ. 
ποιεῖν, ὦ «Σώκρατες; «ΣΩ. ᾿«Αποκρίγνεσϑαι τὰ ἐρωτώμενα, ὦ 
᾿Δλκιβιάδη. καὶ ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἄν ϑεὸς ἐθέλῃ, εἴ τι δεῖ 
καὶ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ πιξεύειν, σύ τε κἀγὼ βέλτιον σχήσομεν ". 
ΛΑ. Ἔξαι ταῦτα, ἕνεκά γε τοῦ ἐμὲ ἀποκρίνεσθαι. 49 

ΣΏ. Φέρε" δὴ, τί ἔςξι τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι; μὴ 
μ:επολλάχις λάθωμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰόμενοι 

δέ, καὶ πότε ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἄνθρωπος; ἄρ᾽, ὅταν τῶν 
αὑτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ αὑτοῦ ᾿; 4.4. Ἐμοὶ γοῦν δο-- 
κεῖ, ΣΩ. Τί δαί; ποδῶν ἄνθρωπος πότε ἐπιμελεῖται: ἄρα 

ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται, ἅ ἐξι τῶν ποδῶν ; 4.41. Οὐ μαν- 
ϑάγὼώ. ΣΩ. Καλεῖς δέ τι χειρός 3; οἷον δαχτύλιον ἔξιν 5 

4 6, 6 Οοἱ]. βελειόνως : 
οἱ ες Βαροὲ οἰϊδηι ἃ ὈΧΓ. 51. 
(οἀ. ΕἾἸον. ἀ. 

ἘΧοοεροι Βυπο ΒΕΓΠΙΟΏΘΙΣ 
ϑιοθδοὺς ρ. 4178. -- Ὦθ νυ. 
πολλάχις Υ. [πάὰ. 

4 δὶς Οἰδεῖς, γυϊρο ἑαντοῦ. 

ς Ὧο, ὁ γαῖ. οἰ ὕϑη. ΤΠ χε- 
ρός, φυοὰ ὁ ΟἸΑτκ. Ἰλπιδη πο 
δεῖ ϑηοίδιιηι. --- ἴπ 6664. ἃ 
᾿θγασὶῖς ναοῖς δ αμά ἴυ- 
Ῥδῖιιι ἔι188θ. δὲς θηϊπιὶ Ε161- 
πυδ: οἴδιοΐδηθ 6688 διηινπὰ 
τρβῖῃς πιδῆυβ, σιιθπιδπλοαυπι 

ΔΏΘΙΪυ οδὶ 2 σο ϑηιιξαίετη, 
Νιιιπι δ] θυ πσϑι δχ, αυδηὶ 
εἰϊφέεὶ, ἀπτεείξεγγε ὁ886 ΘΘΏ568 
ἴὰ οχίγθπιδβ ἢὶβ οοηνθηϊ 111} 
εἴπ Ῥαγῖβ. Εν, συϊ Ῥτο δακχτύ- 
λου Παρεοὶ δαχεύλιον οἱ ἃ τϑο. 
τάδ δαχτύλου δακτύλιον. ϑετῖ.- 
ϑοπάνπν υἱΐαιιθ σθηβθο: Χα" 
λεῖΐς δέ τι Ζειρός " οἷον δακτύ-" 
λιον" ἔςιν ὅτου τ φοίης ἢ δα- 
πτύλου δαχτύλιον; Νιηντιαι ἴα 
νυ]ξαῖα ταδπὰβ δὲ εἰρίτιθ 
ἀϊνοῖθᾶ πλϑηοῦδιὺῦξ νἱαθηϊοῦ: 
υοά 6549 Ὡοη ἀθθθὲ, υἱ δρ- 
Ῥᾶγϑῖ 6 οοπδθοιῖοηῃθ 8θηΐθη. 
ΤΙΔΙΙΌΩΣΙΣΙ, 

8 Ψγ- 
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ὅτου ἄν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δακτύλου; «4.4. 
Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρό- 
πον; .44. Ναί. ΣΏ, Καὶ ἱμάτια καὶ ςρώματα τοῦ ἀλ- 
λου σώματος ὁμοίως; «44. Ναί 5. ΣΏΩ. ,ρ᾽ οὖν, ὅταν 
ὑποδημάτων ἐπιμελώμεθα, τότε ποδῶν. ἐπιμελούμεθα; 14. 

ς. Οὐ πάνυ μανθάνω, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Τί δὲ, ὦ ᾿.«4λκιβιά- 
δη; ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς τι ὁτουοῦν πράγματος; «4.4. 
Ἔγωγε. ΣΏ. ᾿4ρ᾽ οὖν, ὅταν τίς τι βέλτιον ποιῆ, τότε ὁρ- 
ϑὴν λέγεις ἐπιμέλειαν; ΑΑ. Ναί. Σ,Ώ. Τίς οὖν τέχνη ὑπο- 
δήματα βελτίω ποιεῖ "; (14. Σκυτική. Σ,Ώ. Σκυτικῇ ἄρα 

ἁ, ὑποδημάτων ἐπιμελούμεθα. 4.4. Ναί. ΣΩ. Ἦ καὶ ποδὸς 
“σκυτικῇ, ἧ. ἐκείνῃ ἤ πόδας βελτίους ποιοῦμεν; .4.4, ᾿Ἐκεί- 

. ψῇ. Σ,. Βελτίους δὲ πόδας οὐχ ἧπερ καὺ τὸ ἄλλο σῶμα; 

«4.4, Ἔμοιγε δοκεῖ, ΣιΏ. Αὕτη δ᾽ οὐ γυμναςική; .Α4., 
.. Μάμςα. ΣΩ. Γιυμναςικῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεθα, 

σκυτικῆ δὲ τῶν τοῦ ποδός. 4.1. Πάνυ γε. Σ(Ώ. Καὶ γυ- 
μναςικῇ μὲν χειρῶν, δακτυλιογλυφίᾳ δὲ τῶν τῆς χειρός. .4.4. 
Ναί, ΣΩ. Καὶ γυμναξικῇ μὲν σώματος, ὑφαντικῇ δὲ καὶ 
ταῖς ἄλλαις τῶν τοῦ σώματος. 4.4. Παντάπασι μὲν οὖν. 

560 ΣΏ."4λλῃ μὲν ἄρα τέχνη αὐτοῦ ἑκάςου ἐπιμελούμεθα, ἄλλη 
δὲ τῶν αὐτοῦ . Α΄44.. Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκ ἄρα, ὅταν τῶν 
σαυτοῦ ἐπιμελῆ, σαυτοῦ ἐπιμελεῖ. 4... Οὐδαμῶς. Σ 22. Οὐ 
γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ἦ τις 5 ἂν αὑτοῦ τε ἔπιμε- 

8 Ἅοῖθα Καὶ ἱμάτια --- --- 
Ἰγαΐί. Ἰηδοτῖα ὁ δίοραδθο. Ἐ6- 
ἡθεογμηξ δὰ Αβί, οἱ Βθ. ηυδεῖὶ 
Ποεῖ ροδβδοῖ, τιὶ δῖνο δίοῦ, δὶνθ 
υϊδᾳυμᾶπιὶ 4]1118 πδθς δηΐπιῖ 
οδιιδδ ᾿πξοδγεουι. ΑἸτὰ ἄγρυ- 
τηθηΐιπι, ἰοχιονίδθ ὅῃ 866. 
πιοηϊὶ οῦθαΣ, ἰηαϊοδὲ δοῆϊ, 
ἸΜδηϊξοεϊαπι δυῖδηι, Θχοῖ 1566 
ὁᾶἃ οὐ ἀμρίοχ Ἰγαέ. ϑυηὶ διι- 
ἔθει; 18118 δου: 5δ1Π20 ΔΓβυ 6 ἢ- 
ἴο, σοὐϊοθδ ΟΠΙΠ68 1δῖοδ 41|0- 
ταῦ νδτιεϊλίθπι πο Ῥοῃίπλιδ 
ἀοεϊνδῖοθ 6480 ΟΧ ἴ. ἢ) Ο Ῥθζδῃ- 
ἴχυο αυϊάεξηι, δοὰ ἴῃ 400 2]- 
14 Ἰδουὴδ Ἶδπι 6δ68θῖ. --- Ῥογζο 
ἴῃ ἐθφυοπιίβυϑ (ς.) Ἦρ᾽ οὖν, 
ὅταν τίς τε βέλτιον, 810}. οπι1- 
τ τὶ, 

4 ϑορῃμϊβδίδθ β88606 τἱδοσυῶῖ 

ϑοογδίθηι ΧΟ ΏΪΔ ἃ διιϊογί- 
Ὀ.8 οἵ 8118 ΟρΊ ΠοῖΡη8 Ῥεαίθη- 

᾿ ἴθι  νϑίυτ ἴῃ Οοῦρ. Ρ. 49]. 
ἃ. ᾿ἀεὶ σκυτέας τὰ καὶ κχναρέ- 
ας --- λέγων οὐδὲν παύει. γιὰ 
οἱ Χϑῆορῆ, Μϑην, Ἢ, 2, 31. 
οἱ 181 Ἀυπηῖς, οἐὲ δομηοια, 

1. 8ὶς Ῥδῖδ σοὐϊοιπι χϑοῖδ: 
ταῖθ 811}: αὑτοῦ νοΐ ξαυτοῦ, 
ΘΟ ἢ] οἰοσιδοῆοε: ΖΦ γοΐλ εἰπὸ 
απάνγο Κισμε αο δεεογξέπ 
τοῖν" Ἴφαδ, “εἶναι, πᾶ ἀνοῖ 
εἶτ απαοῦὸ α4 τραΖς ἐΐλτπι απ- 
δεϊιὄγε, --- ΝΜοχ ϑ8ῖοβρ. ὅταν 
τῶν ξαυτοῦ. 

, ἦ 1ἰὰ Ἑδῦθες σοσγεχῖ ναΐρ. 
ητις. 

3. }ἃ 
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λοῖτο καὶ τῶν αὕτου. 411. Οὐ φαίνεται. ΣΏ. Φέρε δὴ, Ὁ. 
ποίᾳ ποτ᾽ ἂν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμεληϑείημεν; Χ4.1Λ. Οὐκ ἔχω 
λέγειν. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τοσόνδε γε ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἥ ἄν 
τῶν ἡμετέρων καὶ ὁτιοῦν βέλτιον ποιοῖμεν ὅ, ἀλλὰ ἢ ἡμᾶς 
αὐτούς. 44. ᾿.«4ληϑῆ λέγεις. ΣΏ. Ἦ οὖν ἔγνωμεν ἄν 
ποτε, τίς τέχνη ὑπόδημα βέλτιον ποιεῖ, μὴ εἰδότες ὑπόδημα; 
ΑΛ. ᾿Αδύνατον. ΣΩ. Οὐδέ γε, τίς τέχνη δακτυλίους βελ. 
τίους ποιεῖ, ἀγνοοῦντες δακτύλιον. .4.4. “ληθῆ. ΣΏ. Τίς. 
δέ; τίς τέχνη βελτίω ποιεῖ αὐτὸν, ἀρ᾽ ἄν ποτε γνοῖμεν,. ἀ- 

Αλϑγγοοῦγτες τί ποτ᾽ ἐσμὲν αὐτοί; .4.4. ᾿«Αδύνατον. Σ᾿ Ώ. 
Πότερον οὖν δὴ ῥάδιον τυγχάνει ὁ. τὸ γνῶναι ἑαυτὸν, καί 

ι τ ἣν φαῦλος ὃ τοῦτο ἀναϑεὶς εἰς τὸν ἐν Πυϑοῖ νεών; ἢ 
Ι χαλεπόν τε καὶ οὐχὶ παντός; ΑΑ͂. ᾿Ἐμοὶ. μὲν, ὦ Σώκρα- 

τις, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἶναι, πολλάκις δὲ παγχάλε- 
ἐς πον ΣΩ,, ᾽.4λλ᾽, ὦ ᾿«ἀλκιβιάδη, εἴτε ῥάδιον εἴτε μή ἔςιν, ἃ. 

᾿ ὅμως γε ἡμῖν ὧδε ἔχει" γνόντες μὲν αὐτὸ τάχ᾽ ἄν γνοῖμεν 
τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν αὐτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἄν ποτε. 
44. Ἔξι ταῦτα. Σ.Ώ. Φέρε δὴ, τίν᾽ ἂν τρόπον εὑρεθείη 51 
αὐτὸ τὸ αὐτό ᾿: οὕτω μὲν γὰρ ἄν τάχ᾽ εὕροιμεν τί ποτὶ 
ἐυμὲν αὐτοί. τούτου δὲ ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ, ἀδύνατοί που 5. 
44. Ὀρϑῶς λέγεις, Σ,Ώ. "Ἔχε οὖν πρὸς “ιός. τῷ διαλέγει 
σὺ γὺν; ἄλλο τι ἢ ἐμοί ὃ; 414. Ναί. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ 

αὐτὸ τὸ αὐτὸ οἱ αὐτὸ ἕκαςον 
(8. 53.}, δίᾳυιϑθ τηῖοσ Ιἀθδηὶ 
Ῥ]δϊοηϊοᾶπι οὲ 14 αυοά 860- 
οὐπάσυπι άδθαηι :1ϑἴδηι ξογηιδὲ 
ἴυτπι δεῖ. ον αὐτὸ τὸ «αὐτὸ 
ἐρίίυς 1ηἰ0]]Π1ρθγθ ῬΟΘΒΊΌΠΗΙ8 
επιϊοογαΐδηηι γ 67 τηι Θιςογιίαγε 
ἃς Ῥθὲ αὐτὸ ἕκαςον δ'εεπεΐαπι 

3 1ὰ δουρὶ ϑίγινιο πιὸ- 
Ὠρηὶθ. υδ διργᾶ ἐπιμελοῖτο. 

»“Ρ) ὙἍἹ “ ἱ ἴυηρο ἐπιμελοῖτ᾽ ὧν, ποιοῖμεν 
ἦς ἄν, Ἅυ]ρὸ ποιῶμεν. 

ξ 4Ὑιϊ]ρο οὖν ἂν ὅ. τυγχάνοι. 
Νοβίχαπι ϑδὲ ἢ 110 018 ορ παῖδ 
θ[ 1η Ἰθηπιῃαῖὶθ 5. 011: ἈυΠ- 
Κοηϊδηϊ, δὶ] αὐοα :δὲ εδῖ 
τυγχάνειν, ὍῬΘΥ ΒΡΒΑΙταδ, ορῖ" 
ποῦ, Α]11848 δοαυδγοῖμν ρσθηῖ- 
ψιιδ τοῦ γνῶναι. 864 Ῥτολιυπι 
ε5ῖ ῥάδιον τυγχάνει, ποὰ ἴη- 
δετῖο ὄν: αὐυοὰ ἀοπιοηδῖγανθ- 
τυηΐ Ηοϊηα. δὰ Οουύρ. 124. 
[Ὁ. δὰ Ῥῆγγη. Ῥ. 271]. ἴῃ- 
ἔτ 51. Θ. τυγχάνει ὅμοιον. 

φ ΟἸδεῖς, γαῖ. ὕ ϑη. γγοίημεν. 

1 Ἐ Ῥαδιίπιθῃιθ αἰ! δβοΐπιι8. 
ἑάοπλ Οἰἰδοσϊ θη 6888 ᾿ηΐθὲ 

γογώπι ραγεϊομέαγετη. 4.8. 
ΘΟ] θειδοῆθτο αὐτὸ τὸ αὖα 
τὸ (εἶνο τὸ αὐτοαντὸ υἱ ὃ αὖ- 
τοάνϑρωπος) 6εὶ ἐϊθ 166 εἰεν 
ϑοίξειμειε ἔπι Οορεταξζ ἐγὼ 
ἐπα εἶτιδς οἰπεείεπ ϑδεϊδεξ. -ὦ 

ξτοΡ. αὐτὸ τοῦτο, σοττυρίμπι 
δχ 60 φυοά δδὲ τῷ Ο] δεῖς. γαῖ. 
γε η. αὐτὸ ταὐτό. 

Φ Τιὰ πιιῆο βουιδιΐυς ΟΧ οΡ- 
Εἰπ|ῖ8δ ῥτοὸ νυ]ραῖο ὄντος ἐν α.) 
ἀδύνατόν που 

9. δῖ. 011: δῖον, ἄλλῳ τῳ: 
᾿ Ι, ψιε!]- 
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ἐγὼ σοί; ΑΔ. Ναί. ΣΩ. Σωκράτης ἄρ᾽ ἐςὶν ὁ διαλεγό- 
μένος. .414.. ΤΠνυ γε. ΣΦ. ᾿Δλκιβιάδης δὲ ὁ ἀκούων. «4.4. 
Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεται ὃ Σωκράτης; ΑΑ. 

». Τί μήν; ΣΩ. Τὸ δὲ διαλέγεσϑαι καὶ τὸ λόγῳ χρῆσϑαι 
ταυτόν που καλεῖς; .41Δ. ΤΠΙάνυ γε, ΣΩ. Ὁ δὲ χρώμενος 
καὶ ᾧ χρῆται οὐκ ἄλλο; 4.4. Πῶς λέγεις; ΣΏ. “Ὥσπερ 
σκυτοτόμος τέμνει που τομεῖ " καὶ σμίλῃ καὶ ἄλλοις ὁρ- 
χάνοις. ΑΑ. Ναί. ΣΩ.. Οὐχοὺν ἀλλο μὲν ὃ τέμνων 
καὶ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς τέμνων χρῆται ; 44. Πῶς 

ς, γὰρ οὔ; ΣΏ, ᾿4ρ᾽ οὖν οὕτω καὶ οἷς ὃ κιθαριςὴς κι- 

ϑαρίζει, καὺ αὐτὸς ὁ κιϑαριςὴς ἄλλο ἄν εἴη; “4... 

Ναί. ΣΏ. Τοῦτο τοίνυν ἀρτίως ἠρώτων, εἰ ὁ χρώμενος 
καὸ ᾧ χρῆται ἀεὶ δοκεῖ ἕτερον εἶναι. 4.4. Δοκεῖ. ΣΦ. Τί 
οὖν φῶμεν τὸν σκυτοτόμον; τέμνειν ὀργάνοις μόνον, ἢ καὶ 
χερσίν; «44. Καὶ χερσί. ΣΏ. Χρῆται ἄρα καὶ ταύταις. 
“44. Ναί. ΣΩ. Ἢ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς χρώμενος σκυτο-- 
τομεῖ; 414. Ναί. ΣΩ. Τὸν δὲ χρώμενον καὶ οἷς χρῆται 

ἃ, ἕτερα ὁμολογοῦμεν. 4.4. Ναί. ΣΦ. Ἕτερον ἄρα σκυτο- 
τόμος καὶ κιϑαριςὴς χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν οἷς ἐργάζονται. 
«1. Φαίνεται. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ παντὶ τῷ σώματι χρῆται 
ἄνθρωπος: Δ. Πάνυ γε. ΣΏ. “Ἕτερον δ᾽ ἦν " τό,τε χρώ- 
μένον καὶ ᾧ χρῆται. Α4. Ναί. ΣΩ. “Ἕτερον ἄρα ἄνϑρω- 

μα πός ἔξι τοῦ σώματος τοῦ ἑαυτοῦ . 4.4. Ἔσικε. ΣΩ. Τί 
ποτ᾽ οὖν ἐςιν ἀἄγθρωπος: “4.4. Οὐκ ἔχω λέγειν. 

νυϊρο ἄλλῳ τινὶ, χυοὰ ἃ τθο. 
ἕμδηι δὶ 2 Ῥαγὶδ, Ε. Νυωρῃ- 
Ῥεῖρθσ 6 θηοῖο (17) ἔξαϊδο, 
ορίμον, ποίαν ἄλλῳ τι. 

4 Ῥοΐ!υχ 40, 4811. Τὰ σκχυ- 
τὸτόμου ακεύης τομεὺς ἐν Πλά- 
τωνος ᾿Δλκιβιάδῃ εἰρημένος ---.- 
8.0], δὰ ἠοϑίγμηι 1. ΖΤομεύς 
ἐςιὶν ἐργαλεῖον. τὴν βάσιν ἔχον 
κυκλικὴν , σμέληῃ δὲ ἡμικυχμκήν 
(θῖνθ δοοιπάμμῃ ΟἸἰγπιριοάο- 
τιῦλ ἰσόπεδον νοὶ] δὦὖϑ εἶα»). 

δ ΑΥὐϊου]υπι δηῖθ χρώμενος 
οὰπλ ϑῖοθδθο οὐδὲ: θη ἀ6Π) 
ἴον οἷς δὲ τέμνων Ῥοπὶ 6 η, 
Ξ ΠΟ Ὡϑοδβϑδλιπι.. -- ΜῸΣ 
ϑῖον. πῶς οὔ. 

“ΣΩΣ. 

6 Ψυ]ρο Ἕτερον δή. οτῖι5 
ἀφάθτγιπε ἰγτα5 ορίτϊηι οἱ ϑ10Ὁ. 
για. ἀθ Βοος Ἰπιροσῖ, Μδϑηο. 
25. Ὁ, 1. 

Ἴ δῖσ ῥτονυῖρ.  ἀνθρωπός ᾿ 
ἔζε τοῦ ἑαυεοῦ σώματος ικο8 
ορί. Ηϊδ διιΐθπι πιϑῖτυβ οοι- 
βιυυηῖ αὐδθ το Σ ἀδϑὰϊ 6 510- 
Ὀλρο, Τί ποτ᾽ οὐν ἐςὶν ἄνϑρω- 
πὸς Ῥζο νυϊρ. Τί ποτ᾽ οὖν ὃ 
ἀνϑρωπος. πδηλαὰᾶπι ἀνγ- 
ϑρωσπιος οἱ ὁ ἀνϑρωπος 9 Ἐο- 
ΠῚῺΘ ἴῺΏ πηϊνθίδιιαι Ἀ6η:6 
τδ11ἴ πὶ 6556 Ο᾿ϑδογνδὶ ἢ θεά. 
δά Οοιᾷ. 4110. μὰ ἰᾶπιθη 
ὩΝΣ ΠΥ Ῥγδθῦθηϊ ργδθέογο. 
ΩΥ. Μεω. 7. τοῖ. ἅ. 

1. Ἐϊοεὶ- 
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(0 ἾΖχεις μὲν οὖν, ὅτι γε τὸ τῷ σώματι χρωώμενον; ΑΔ. 
Ναί. ΣΏ. Ἦ οὖν ἄλλο τι χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή; «4(Α. 
Οὐκ ἄλλο. «ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἄρχουσα; «4.4. Ναί. ΣΩ. Καὶ 
μὴν τόδε γε οἶμαι οὐδένα ἄν ἄλλως οἱηϑῆναι. Α4. Τὸ 
ποῖον; ΣΩ. Μὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τι εἶναι τὸν ἄνθρωπον. 
Α4. Τίνων; ΣΩ. Ψυχὴν, ἢ Φδιᾳ, "ἢ ξυναμφότερον, τὰ 
ὅλον τοῦτο . Α411.. Τί μήν; Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν αὐτό γε. 
τὸ τοῦ σωματος ἄρχον ὡμολογήσαμεν ἄνθρωπον εἶναι; 
Α4. Ὡμολογήσαμεν. ΣΏ. Τίς οὖν ὃ ἄνϑρωπος “; ἀρ᾽ 
οὖν σῶμα αὐτὸ αὑτοῦ ἄρχει; 44. Οὐδαμῶς. ΣΏ. .4ρ- 
χεσϑας γὰρ αὐτὸ εἴπομεν. «4.4. Ναί. ΣΙ. Οὐκ ἂν δὴ 
τοῦτό γε εἴη ὃ ζητοῦμεν. «4(.Δ. Οὐκ ἔοικεν. ΣΦ. ᾿Αλλ᾽ 
ἄρα " τὸ ξυναμφότερον τοῦ σώματος ἄρχει, καὶ ἔςξι δὴ 
τοῦτο ἄνθρωπος; «ΑΛ. Ἴσως. δῆτα, ΣΩ. Πάντων γε. 
ἥκισα. μὴ γὰρ συνάρχοντος " τοῦ ἑτέρον, οὐδεμία πον μη- ᾿ 
χαγὴ τὸ ξυναμφότερον ἄρχειν. 414. Ὀρϑῶς. «ΣΦ. ᾿ΕἘπειδὴ δὰ 
οὔτε τὸ σῶμα " οὔτε τὸ ξυναμφότερόν ἐςιν ἄνθρωπος, λεί- 
πεξαι, οἶμαι, ἢ μηδὲν αὐτὸ εἶναι, ἢ, εἴπερ τι ἐςὶ, μηδὲν ἄλλο 
τὸν ἀνύρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν 5. ΑΑΑ͂. Κομιδῇ μὲν 
οὖν. ΣιΏ. Ἔτι οὖν τι σαφέξερον δεῖ ἀποδειχϑῆναί σοι, 53 
ὅτε ἡ Ψψυχή .ἐςιν ἄνθρωπος; ΑΑ͂. Μὰ Δί᾽" ἀλλ᾽ ἱκανῶς 
μοι δοκεῖ ἔχειν. Σ42, Εἰ δέ γε μὴ ἀχριβῶς, ἀλλὰ καὶ με- 
᾿τρίως ἔξαρκεῖ ἡμῖν. ἀκριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεθα, ὅταν 
εὕρωμεν ὃ γὺν δὴ παρήλθομεν διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σκέ- 

1 ΕΟ, 41 μαδϑὲ αὠξ ἔο- 
ἔμγτι ἰρεωπτι δὰ μἰγίδθ οοπι- 
Ῥοείξιετι, 16ρ1886 νιάδφῖς ἢ 
ζαὶ ἐξ ἀμφοτέρων τὸ ὅλον τοῦ» 
107 ΘΟ π18]10, υἱ Ῥχδδρϑτθ- 
ἴων Σὰ νοχ ἔνναμφύτερον, αυᾶ 
ἴποχ υἱἱτν ΘόοΓ. ΟΗΓΕΙ͂. 
ἘΔΜ. Νιμῖγαπι νυ]ρὸ ἔϊς 
Ἰορῖιν ἢ, χαὲὶ ξυναμφότερον. 
Νοβ διυίθηι οὐπι ΒΘ. νόοοι- 
Ἰαπι χαΐγ αυᾶὰθ ἀθ68ὲ ἱῃπ ορῖ. 
οἱ υἷυγ, οχιλβϑλιιθ: ὩΟῺ ἴδο 
βλθαὶ ἀθγορδηΐθδ 60 σοῃ)θοῖυ- 
180 Θ΄. ]ἸΘΙΘγαχδοοσὶ, 

5 Ἡδλϑο νοῦῦδ Τίς οὖν ὃ ἂν»- 
ι. ϑρῶπος,), αυδὸ οοιμμοάθ δὲ 
εοπηοάλιδ ζογίδοδϑβθ δ, 
βου Ἰορυηίν ἴὰ ἰτἰΡ5 “υἱϊ- 

ταΐ8., δὶ ἴπ θη. ΠῚ γβθοθῃ- 
(οί τδὴῖ δ πλᾶύρΊθπλ ἂἃρΡ- 

Ρὶοῖδ. 

85 υϊρο ἀλλ᾽ ἄρα: ηυοά 
ὯΟῚ ῬΓΟΌδ,,2118. ψΜια. Ἡδιηὰ, 

δὰ ϑορμῖβι. 60, ᾿ἄρᾳ δθγῶλος- 
δομλ οοπϊλλαδῆ: Σθεσορϑῖο 
δϑὲ ἴῃ ἰθῇοσθ 80]0, 

ἃ 18. ρεο νυῖς, οὖν ἄρχον- 
τος, τοςίθ δῖον. οὲ οοασά. ἱγθᾷ 

5. Ακῖῖος. οὔίηϊ ΟἸδεῖς. 
γαῖ. οι. ᾿ 

6 Υ, πᾶ, συμβαίνει». 

Ι, 2 1 Ῥχο 



464 ΑΔΑΚΙΒΙΑΔΗΣ 

, δεψεῶς. .4.4., Τί τοῦτο; ΣΩ. Ὃ ἄρτι οὕτω πως ἐῤῥήϑη,, 

ὅτι πρῶτον σκεπτέον εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό" νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ 
αὐτοῦ αὐτὸ “ἕχαςον ἐσκέμμεϑα διτι ἐεί ᾿. καὶ ἴσως ἐξαρ- 
κέσει. οὐ γάρ που κυριώτερόν γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν 
φήσαιμεν ἢ τὴν ψυχήν. 4.4. Οὐ δῆτα. Σ΄. Οὐκοῦν κα- 
λῶς ἔχεε οὕτω νομίζειν, ἐμὲ καὶ. σὲ προσομιλεῖν ἀλλήλοις, 
τοῖς λόγοις χρωμένους, τῇ ψυχῇ πρὸς τὴν ψυχήν. Α4. 

ο. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν, ὃ καὶ ὀλίγῳ ἔμπρο- 
σϑεν εἴπομεν, ὅτι Σωκράτης ᾿Αλκιβιάδη διαλέγεται λόγῳ 
χρώμενος" οὐ πρὸς τὸ σὸν πρόσωπον, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ 
πρὸς τὸν ᾿Αλκιβιάδην ποιούμενος τοὺς λόγους. τοῦτο δ᾽ 

ἐξὶν ἡ ψυχή. 4.4. Ἔμοιγε. 5 δοκεῖ. 
Βά ΣΩ. Ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς κελεύει γνωρίσαι ὃ ἐπιτάττων 

᾿γνῶναι ἑαυτόν. 4.4. Ἔοικεν. Σ.Ώ. “Ὅστις ἄρα τῶν τοῦ γ." 
᾿ σώματός τι γιγνώσκει 1, τὰ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ αὑτὸν, ἔγνω- 

κεν. «44. Οὕτως. ΣΏ. Οὐδεὶς ἄρα τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν 
γιγνώσκει καϑ᾽ ὅσον ἰατρός" οὐδὲ τῶν παιδοτριβῶν καϑ᾽ 

ν. ὅσον παιδοτρίβης. .4.4(. Οὐκ ἔοικε. ΣΩ. Πολλοῦ ἄρα δέ- 
ουσιν οὗ γεωργοὶ. καὶ οἱ ἄλλοι δημουργοὶ γιγνώσκειν ἕαυ- 
τούς" οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν οὗτοί γε, ὡς ἔοικεν ὦ, ἀλλ᾽ ἔτε 
ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτῶν,. κατά γε τὰς τέχνας ἃς ἔχουσι. τὰ 
γὰρ τοῦ σώματος γιγνώσκουσιν, οἷς τοῦτα ϑεραπεύεται. 

ο. «4.41. .4ληϑῆ λέγεις. Σ,Ώ. Εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐςὶ τὸ ἕαυ- 
τὸν γιγνώσκειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων κατὰ τὴν τέχνην. 4.4. 
Οὔ μοι δοκεῖ, ΣΩ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ βάναυσοι αὗται ᾿αἱ 
τέχναι δοχοῦσιν εἶναι, καὶ οὐκ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ μαϑήματα. 

ἀ,.4.4. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ, Οὐκοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα 

1 Ῥτο τοῦ αὐτοῦ δε μ]θίοτ. [πὶ τῶν, ασυοὰ 60 δοσνδῖο 
δπιθηάδὲ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ, ααοσά υπυπὶ ρϑγϑᾶϊ ἀβ ργδάδί: οῃθ 
τοάάτι ΕἸοΐηΣ ἰγδηβὶδῖῖο, 896 ἴω δβυρουϊοσῖθιιβ διρτιποδῖδ, 

το αὐτὸ ἕκαςον, αὐυοά ὁχΧ χΘ 
1ρβ8ᾶ οϑὲ θυ βϑίπευπι, σθοάαυθ 5. ΘΊΟΡ. ὡς ἔοικε, γιγνώσκου- 
1αϊϊπθ γαάατϊὶ ΕἸς,, θῇ τοδο σιν. --- Τῶν ξαυτῶν. υἱ 1ηξγα 
δίορδϑιβ, 5δἀ οοἀὰ. ἃ ΒΕΙΚοτο τῶν ἑαυτοῦ. Αἀνοτγριιπι ποῤ- 
4011} οπιθβ, αὐτὸν ἕχαςογ. ῥωτέρω ὩΘρΡ]βοηεῖι5 δά)θοίΐυπη, 
ϑίθρῃ, ρῥχίμλιιϑ σουσζοχῖξ, ῬΙο τὰ ποῤῥωτέρω --- γιγνώ- 

: σκουσιν, δ᾽ουῖ 1Ἰηξγα ποῤῥωτέρω 
5. δον. ἔμοιγ᾽ οὖν. Ιά6πι ἴο τὰ ποῤῥωτέρω ϑεραπεύει. 

πλοχ γγωρίέζειν Ῥέο γνωρίσαι. ΝοΙπα ϑηΐπι πὶο, ἧς οπ τ 65 
᾿ 4υοα, Ρ6Γ 8Ρ8]πιᾶ ορίπον, ἀ6- 

1. Τὶ Ἰπδατῖυπι 6 5100. ργδᾶθ-ὀὀ δδβὲ ἐπ (]ατῖς, δὶ. ὕθη., 7.π- 
Θυηῖθ δ ]οϊθγπιδοῖοσο, αὐ ρατθ ποῤῥωτέρω ἔχουσι». 
δι π1}} ἰυῦθὲ ᾿ηάμοὶ δείϊου- 

58. [ἃ 
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--- ε - 514} 2 « ΞΘ. ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ϑεραπεύει. 441. 
.ς 2, Ἴστις δέ γε τὰ χρήματα, οὔϑ᾽ ἑαυτὸν, 

» .}» 

Ἂς 
ἔτε ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτοῦ. ΑΛ. 

Α »"» τὰ αὑτοῦ ἀρ᾽ ἔτι πράττει ὁ χρη- 
" -ς Δ. Ὡ. Εἰ ἄρα τις γέγονεν ἐραςὴς 55 
ΩΝ κχ “Αλκιβιάδου ράσϑη 8. ἀλ- 
κ᾿ ΄ - 44. “1ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. 

- Ως Δ ἐρᾷ; «ΑΑ.. ᾿Αναγκὴ φαίνεται ἐκ 
οὖν» υκοῦν ὁ μὲν τοῦ σώματός σον ἐρῶν, Ὁ. 
Ἂ υν, ἀπιὼν οἴχεται; «Α.4. Φαίνεται. ΣΏ. 

νυχῆς ἐρῶν, οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἄν ἐπὶ τὸ βέλ-- 
«4.1. Εἰκός γε. ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἐγώ εἰμι ὁ οὐκ 

«Λλλὰ παραμένων, λήγοντος τοῦ σώματος, τῶν ἂλ- 
ἀπεληλυϑότων. 4.Δ. Εὖ γε ποιῶν, ὦ Σώκρατες" χαὲὶ ς. 

ὁ ἀπέλϑοις δ. ΣΩ. Προϑυμοῦ τοίνυν ὅτι κάλλιςος εἷ- 

γᾶ, ΑΔ. ᾿Αλλὰ προϑυμήσομαι. ΣΩ. Ὡς οὕτω γέ σοι 
β ἔχει" οὔτ᾽ ἐγένεθ᾽, ὡς ἔοικεν, ᾿Αλκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ἐρα- 

σὴς, οὔτ᾽ ἔξιν, ἀλλ᾽ ἢ εἷς μόνος, καὶ οὗτος ἀγαπητὸς “,᾿ 

, Σωκράτης ὃ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης. «4.4. “4ληϑῆ. 

| ΣΏ. Οὐκοῦν ἔφησϑα, σμικρὸν φϑῆναί μὲ προσελϑόντα σοι, ἃ, 

δ 1ὰ Β6, οὐπι ΟἸατῖς. δῖ, 
γον. Μυΐρο ἄρα τεροιίυα; 
δηῖθ ἠράσθη. 

4 Ἠδῃς ἸΡτογαπι ᾿16ο 1. ΘΠλ 
60108 ϑῖερῃ., οογγθχεσδὶ 118, 
ἴμε: ουδ᾽ Δ5ΒΘΠΕΘΌΔΥ Ο]1πι. 
απο ἔῃ δὰ δηϊπιυπι γϑ]δῖμπι 

σομοῖ 108 6686 ἀΡΏΟΒδΟΟ, ΡὈΓ͵Ο- 
Ῥίοθι βδυρθγῖιβ λήγει ἀνθοῦν δὰ 
ξοσριι8. --- Μοχ ϑῖ1ο. περιμέ- 
γων. ταϑδῖϑ, --- Ἡσιιδάϊο Ῥγᾶθ- 
δυχῖθ δϑουϊθοπιιδ ἄϊο ἰοσοδ 
εἶπα ]]Π1πιοβ5. Ὀ]αϊ. ϑυπιροϑ. Ρ.΄ 
483. 6. ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώμα- 
τος ἄνϑει λήγοντι. οὐπερ ἦρα, 
οἴχεται ἀποπτάμενος πολλοὺς λό- 
γους καὶ ὑποσχέσεις καταισχύ- 
γας" ὃ δὲ τοῦ ἤϑους χρηςοῦ ὄν- 
τος ἐραςὴς διὰ βίου μένει, ἅτε 

 μονίμῳ συγτακείς. ΧΘΏΟΡΆΗ. 
ϑγίηρ. 8. 14, ἢν δὲ καὶ ἀμφό- 
τερα ςέἔρξωσι, τὸ μὲν τῆς ὥρας 

ἄνθος ταχὺ δήπου παραχμαζει" 

ἀπολείποντος δὲ τούτου ἀνάγκη 
καὶ τὴν φιλίαν συναπομαραίνεσ- 
ϑαι" ἢ δὲ ψυχὴ ὅσονπερ ἂν ἴῃ 
ἐπὶ τὸ φρονιμώτερον, καὶ ἀξιε-- 
ραςοτέρα γίγνεται. 

6. 81. σοὐἀά, ρ»ἷυτ. ηἴδὶ φυοὰ 
ΟἸατῖ. αὶ. νϑθη. ἀδηῖ μή, 
Ῥεοῖ οοτγθοϊζοῃσπι, ὁ ΠΟΥ; 6}118 

ουἱϊ καὶ μηδέ ἀϊΒρ]1οοτοῖ. δ6ὰ 
καὶ δεῖ ταϑθσὰ Ἵορυα, ἴθ μηδέ 
δυΐθπι Ἰαῖοθι δέίατπι. Ορίδινι!β 
δΔυῖθμα πὶς δδὲ νϑγθ ορίδῃ8, 
ποῖ ᾿υθοηι85. πα πιδοΐεέεε 
ἄμ αὐμοὴὶ πίοδε τυϊσαθν τρερ- 
ο᾽ιπ! ὝΜυ]ρ. ἀπέλθῃς δεῖ ἴῃ 
ἃν. Εὶ Ἐ. 

6 Τιορίάθ υἱῖυνς ϑοογδῖθδ 

ἀϊοϊϊοημο ἩΗοπιοεῖοα ἀθ ἢῖϊο 

πηῖοο, Οὐ, β, 365. 46 Τεϊε- 
τδοῖθο, μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός. 
Οοηξ. Ποιβοβίμ, Μιά, 45. οἵ 
δι δρα]ά, 

7 Νοίδ 
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ἐπεὺ πρότερος ἄν μοι προσελϑεῖν Ἷ βουλόμενος πυϑέσϑαι, 
διότι μόνος οὐκ ἀπέρχομαι; «4... Ἦν γὰρ οὕτω. ΣιΏ. 
Τοῦτο τοίγυν αἴτιον, ὅτε μόνος ἐραςὴς ἦν σὸς ̓ οἱ δ᾽ ἄλ- 
λοι, τῶν σῶν" τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, σὺ δ᾽ ἄρχει ἀνθεῖ», 

δοκαὶ νῦν γε, ἄν μὴ διαφϑαρῆς ὑπὸ τοῦ ᾿4ϑηναίων δήμου, . 
καὶ αἰσχίων γένη, οὐ μή σε ἀπολίπω ". τοῦτο γὰρ δὴ μό- 
λις᾽ ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δημεραξὴς ἡμῖν γενόμενος διαφϑα- 
οῇς. πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀγαθοὶ αὐτὸ πεπόνϑασιν τἼϑηναῖ. 
ὧν. εὐπρόσωπος γὰρ ὃ τοῦ μεγαλήτορος δῆμος ᾿Ἐρεχϑέως 5" 
ἄλλ᾽ ἀποδύντα χρὴ αὐτὸν ϑεάσασϑαι. εὐλαβοῦ οὖν τὴν 

Ῥ. εὐλάβειαν, ἡ ἣν ἐγὼ λέγω.. “4.4. Τίνα; ΣΩ. ̓ Γύμνασαι πρῶ- ; 
τὸν, ὦ μακάριε, καὶ μάϑε ἃ δεῖ μαϑόντα ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆφ » 
πόλεως, πρότερον δὲ μή" ἵν᾽ ἀλεξιφάρμακα ἔχων. ἴη, καὶ 
μηδὲν πάϑης δεινόν. 4.4. Εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρα- 

τερ᾿ ἀλλὰ πειρῶ ἐξηγεῖσθαι, δντινα τρόπον ἐπιμεληϑεῖμεν ὃ 

ς, ἥμῶν αὐτῶν. ΣΏΩ. Οὐκοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ π 
σϑὲν πεπέρανται ":΄ ὃ γάρ ἔσμεν, ἐπιεικῶς ὡμολόγηται. 
ἐφοβούμεθα δὲ μὴ, τούτου σφαλέντες, λάϑωμεν ἑτέρου τινὺς 
ἐπιμελόμενοι ὁ, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῶν. 4. Ἔσι ταῦτα. ᾿ ΣΏ. 
Καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τῆς ψυχῆς ἐπιμελητέον δ, καὶ εἰς τοῦτὸ 

7 Νοῖδ βοσπιοίθι ΟΡ] σΖυιϊπι 
δοηῆηϊδίιπι Ρ6Γ. 8] θγᾶπι ρσο- 
Ῥοϑβιοσθηι), αυδᾶθ ῥουάθι ἅ 
σομ) οἴ ο ἢ ἐπεί, 5 ΘΥπλῸ ΤΘ- 
εἴμ 6Χ ἀ] 1818 Ῥειβοτᾶ θϑδῖ, 
ἔφϑης προσελϑών μοι, ἐπεὶ πρό- 

τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον εὐπρόσω- 
πον μὲν εἶναι, δεῖν δ᾽ αὐτὸν 
ἀποδύσαντας ϑεωρεῖν. 

8 (ουῃξ, 6. 9. ποῖ. ἅ. 

4. διοῦ. πεπέραται, ταδῖα. -- 
Ἰηδοσίᾶ τερος ἂν προσῆλθόν σοι. Ὗ. 

ὕγατῃπι. 5. 141. (128) οὔδ. οὲ 
1η 8, ΑΙς. Ἡ. 20, ἃ ΟΒΑγτα. 

. 175. ΘΧΊΣ, οἴομαι -- ἐμὲ αὖλ 
ὃν εἶναι ζητητὴν» ἐπεὶ τήν χϑ 

σωφροσύνην μέγα τε ἀγαϑὸν εἷ- 
γαν κι. τ. ἃ. 

1 γιά, Ογδπιη. 8. 139, (426), 
ἡ, οὐ ποῖ, 

2 Πιαὰ, β, 517. δῆμος ̓ Ἐρὲχ- 
ϑῆος μεγαλήτορος. ., ὅν ποτ᾽ 
᾿4ϑήνη Θρέψεν" δὲ ν. ΟἸτῖκ. 
Μοιοηθῖι «Ἀυ)}8 Ἰοοὶ οὑπὶ 
ντυρθεῖο ἔδοϊξ ΑἸῃθη. 11. τ. 
506. τὸν ᾿᾿ϑηναίων δῆμον εἰς 
καῖον εἴρηκε (ΡΊΔιϊο) κριτὴν εὖ- 
πρόσωπον " δὲ μδ:]0ο Ροει: κα 

Μοχ ραγεουϊὰ γάρ 
ἸθοτΘ βγῶθοο εἶ 1051 δοσηιοηῖ, 
αυξ ᾿ηιγοδιυοος 1110 τοσοῦ- 
τον. Υ. Οτδηλ. δ. 149, (136.) 
ὉΔῚ ἀθ νοὺθ γάρ. 

δ δπο ξοντπιᾶσα Ρίὸ νυΐρ. 
ἐπιμελούμενοε Ὠὶς ἄδηϊ ορεϊπε 
δὲ ρίυγιπι!. Ὑὲά. 8. 36. ἢ. 5. 

6 81. ΒΘ. οὐπι ΟἸατκ. γα. 
γι.  υ]βο καὶ μετὰ τοῦτο δὲ 
ὅτε ψυχῆς ἔ.; οὖδ δοσϑοηξ 
(οοη μαι Ῥογορεείωνε ἐξ 
πορὶὲς, μοαῖ τ) ποι δρῖδ φεῖ 
γοβροῃδῖο, 4ἢλον. ϑθῆδβιιβ ψϑτ- 
Ῥογυπι Καὶ μετὰ τοῦτο .--- θεῖ: 
“εφιθ δὲς ργαφηιί εὶς Δμῖταο 
Θδῖ ορϑγᾷ ἀλπάα θἴο. 

1 Ἦος 
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βλεπτέον. ΑΑΑ͂. Δῆλον. ΣΩ. Σωμάτων δὲ καὶ χρημάτων 
τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέροις παραδοτέον. Α4. Τί μήν; ΣΏ. 
Τίν᾽ οὖν ἂν τρόπον γνοίημεν αὐτὰ ᾿ ἐγαργέζατα; ἐπειδὴ 51 
τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. ἄρα, 
πρὸς θεῶν, εὖ λέγοντος, οὗ νῦν δὴ ἐμνήσθημεν, τοῦ Δελφι- 
κοῦ γράμματος οὐ ξυνίεμεν ; ΑΛ. Τὸ ποῖόν τι διανοού- 
μένος λέγεις, ὦ “Σώκρατες; ΣΏ. Ἐγώ σοι φράσω, ὃγε Ὦι 
ὑποπτεύω λέγειν καὶ ξυμβουλεύειν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα. 
χῳδυνεύει γὰρ οὐδὲ πολλαχοῦ εἶναι παράδειγμα αὐτοῦ, ἀ 
κατὰ τὴν ὄψιν μόνον. Α.1. Πῶς τοῦτο λέγεις; Σ(Ώ. Σκό- 

; ποὶ καὶ σύ. εἶ ἡμῶν τῷ ὄμματι, ὥσπερ ἀνθρώπῳ, ξυμβου- 
λεύων εἶπεν, Ἰδὲ σαυτὸν 5, πῶς ἄν ὑπελάβομέν τι παραι- 
τεῖν; ἄρ᾽ οὐχὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς ὃ βλέπων ὀφθαλμὸς 
ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; .4.Δ. Δῆλον. ΣΏ. ᾿Εννοῶμεν δὴ, εἰς τί ς. 
βλέποντες τῶν ὄντων, ἐκεῖνό τε ὁρῷμεν ἅμ᾽ ἂν καὶ ἡμᾶς 
αὐτούς. .4.1. Δῆλον δὴ, ὦ «Σώκρατες, ὅτι εἰς κάτοπτρά 
τε καὶ τὰ τοιαῦτα. 
γ λ ΄“ ᾿ ς “ὦ ε 2 - ἤ ΓῚ 

ὑφϑαλμῳ ᾧ ορωμὲν ἕν ἕξι τῶν τοιούτων "ἡ. 

ι ος αὐτά ποῃ Βιδβοὶ 
δὰ χυοάὰ σοπιπιοὰθ γϑξδγαιγ. 
Οὐυᾶτο χϑοῖθ, ορίῃοσν, δ8.}]16ὶ- 
εἴτι. 166 ἦαθϑὲ αὐτό, αἱ ουπὶ 
δυρογοΥἹ εἰς τοῦτο τοξθγδιιν 
δὰ δηλ. Εραμδ ακοῖ 1]- 
Ἰυὰ οἴζδπι αιοά τη ἰγιδιιδ ορῖ,. 
ΠΊΟΧ ΟὨιΐ880 καὶ ΙΟρτν ἔου- 
κεν, ἡμᾶς --ἰ ὈΘΠ6 Ορΐπου: 
τοῦτο (τὴν ψυχὴ») γνόντες, ἡμᾶς 
αὐτοὺς γ». 

5 δὶς ({τθυδ ορῖ. δάἀάϊ!ςθη- 
πθυ5 σὴς ἸΘρίίυγ Ἰοοο νὰ]- 
ρϑῖι οΟἸλπι ξύνισμεν, αιοὰ ρμδε 
86 8.1 ὩΟῺ δ8 15 ἃρίωπ)θ 1Ώ- 
50116 οἴϊᾶπι βδἰγιοῖμι 6ϑ5ῖ. 
Νιδαιιᾶπι δηΐπι Ἰηνϑηϊίυγ σύν- 
οιἰδα ἐκείνου ποιοῦντος. δε σύ- 
γοιδα ἐχείνῳ ποιοῦντι ν6] σύν-- 
οιἰδα ὅτι ἐκεῖνος ποιεῖ. --- 80Ὁ- 
)θ6εῖΔ διιΐῖθπι Α]ΟΙ δ᾽ Δα 15 ληῃῖθγ- 
χτοβᾶϊιϊο σρᾶ]6 νι]ρὸ ἀ!διιηρι- 
ἴὰ τἴ4; 10 ποῖον; τὶ διαν. 
ϑουιθοηδυπι Τὸ ποῖόν τι διανο- 
οὕμενος. ϑορῃῖδῖ, ν. 240. ο. 11 
καὶ τὸ ποῖόν τι φοβούμενος 
οὕτω λέγεις; οἷ 10. Ρ. 217.8. 11 

Ἀ 

ΣΩ. ᾿Ορϑῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τῷ 
«1... Πάνγυ 

δὲ μάλιςα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ 
αὐτῶν διαπορηϑεὶς ἐρέσϑαε διδ- 
γοήϑης; 

8 ΦιοΡ. πιδῖθ ἐδὲ ἑαυτό». 
Νοχ ΟἸδἷῖ. οἱ γαῖ, ὅ ὀφϑαλ- 
μός: αὰο πο ορμβ: νά. Νίθῃ, 
1. Νοῖ. 4. 

4. Τιορθοηάιιπε σθηβϑῆμιϑ ἔγὲςΐ 
τε τῶν τοιούτων, διιΐῖ οοείθ ἕν 
ἐςί τι τῶν τοιούτων. Νυϊρδῖι πα 
βιαϑρθοίμαΣ ὩΟΌ18 ἔθοιϊϊ Ρ6- 
ὯΘ ἸΙοφυρηίίαι οσοηῃϑμοίμαο. 
ΨΟΖΕΙῦΘ. ΑΑφραγοὶ νιγιπὶ 
ἀοσίμπι. ἀϊῆβυπλ ἔωϊ8860 1511} 
ἕν ῥτο τί, 864 ςογίᾶ χυδράδηι 
Βιη8 ροηθτῖβ Ορνογδδηῖων Δη1- 
πιὸ ϑοογδῖϊ8, υἱὐ ρϑδιιι δρβοὺ- 
Ἰυπ, ἅ4υδ6 δυρθγῆοιθθ, ρυ}1]- 
Ια. Ἑδευπι δυΐθπι δηλ 806" 
οἶθαι χϑοῖὶθ ἀϊοὶ ροβ886 ἕν σῶν 
κατοπτροειδῶν δήαο ἀυ} 1 1811, 
ϑε4 1]υἀὰ ἀυβεῖο, Δῃ δὲ 41χ15- 
δϑῖ δοογίθα χκαὲ τῷ ὀφθαλμῷ 
ἕν να] ἕν τί ἐςε τῶν τοιούτων, 
ΑἸοΙ 8465 Ὠαῖϊναπι 6, Ζυ] 
Οοπιπλοῦ 656 ντάδιυχ. 26-- 

46. 
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ἃ.7ε. ΣΩ. Ἐννενόηκας οὖν, ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἷς τὸν “ὁφ- 
ϑαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται ἐν τῇ τοῦ καταντιχρὺ 

ὄψει, ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴδω- γ΄ 

λον ὄν τι ὁ τοῦ ἐμβλέποντος. «4.4. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις. .Σ4}. 

᾿οφϑαλμὸς ἄρα ὀφθαλμὸν θεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἷς τοῦ- 

το ὅπερ βᾶτιζον αὐτοῦ, καὶ ᾧ ὁρᾷ, οὕτως ἄν αὑτὸν ἴδοι. 
6. 4... Φαίνεται. ΣΏ. Εἰ δέ γε εἰς ἄλλο τῶν τοῦ ἀνθρώ- 

που βλέποι, ἤ τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς ἐκεῖνο ᾧ τοῦτο τυ)- 

χάνει ὅμοιον, οὐκ ὄψεται ἑαυτόν. 44. ᾿4ληθῆ λέγεις. ΣΙ, 

᾿οφθαλμὸς ἄρα, εἰ μέλλει ἰδεῖν ἑαυτὸν, εἰς ὀφθαλμὸν αὐτῷ 

βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν αὶ 
τυγχάνει ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη. ἔξι δὲ τοῦτό πον 

58 ὄψις 56. 44. Οὕτως. ΣΏ. ᾿4ρ᾽ οὖν, ὦ φίλε ᾿“Αλκιβιάδη, 

καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὑτὴν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλε 
πτέον, καὶ μάλις᾽ εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐγγί- 
χγέται ἡ ψυχῆς ἀρετὴ, σοφία ', καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυ)» ᾿ 

4υ9 ἴδτηθῃ 6880 αἀοροϑῖ, βίδ- 
«τὰ 114 1π16]} 6 χ!δδοῖ, τὖὸ σχϑθ-. 
ΒρΡοπάεσθ ροίιδδεὶ Πάνυ γε. 
δυοὰ δῖ δηλ ογϑϊηλ18, δος 
φυϊοδοοηυπι νἹάθίας 1 νὰ]- 
βαϊᾶ: Ὡᾶπιὶ 2ΠΠπὰ ἔνεςι, αυοὰ 
Ῥγδορθηὶῖ οοά. ΟἸδγίς. εἰ Δ}11 
ὨΟΠΏ111, ὁχ 1110 ἕν ἐς δροηῖθ 
Ὡδλδοὶ ἀδρθυϊ, 51:0. πλῖηι18,) 
οὐπὶ 6. δαορίδηδα Ῥυΐοσ 

δ Ἅοοι]α ὃν ᾿πεϑγῖδ ἃ 9.6 
γαῖ. (ΟἸδεῖ. ὄντε, γε. Π 
ὅτι). -- Ῥδυϊο ᾿ηξοεῖιδ μῖῸ 
τοῦτο 10», τουτί. Ῥτο, οἱ 
ὄψεται ἑαυτὸν, 810}, οὐχὶ ὅ. ἱ. 

6 Ατιουΐζιπι ἦ δηῖθ ὄφϑεϊ- 
μοῦ ἀρετή οἱ Ἀπῖθ ὄψις δά άυπὶ 
ΟἸατῖς. αϊ. νϑη,. αυΐδι ὦ» 
τλθὴ πο α4ποαι6, οἴ ἴπ δ» 

ὙνοΪΠῚ οοττϑοῖϊο, ἔνεςξ τι, δυῖ 
οἴϊαπι Ἰοροηάμπι: καὶ ἐν δῖνθ 
κἀν τῷ ὀφθαλμῷ --- ἕν ἐς! τ. τ. 
δεν εἰ ογτιαολοῦο νοτθὰ ᾶ66 
ᾧ δρῶμεν βε]υποία ἃ δυρθκτῖὸ- 
τίθιι Ῥυρ1}] πὶ δ᾽ ΡΠ ἔσδτγθο νἱ- 
ἀοηΐυγ: αυοὰ ἌΡδαιι6 1πδοσγῖδ 
νοςθ ἐκεῖνο ἢθιὶ Ῥοδδθ ΠΟ. 
ἷο. Εἰ δῖος ἀδθπιιπι αδίνιδ 

1δῖ6 σομῃπιοῦ! καὶ τῷ ὀφϑαλ- 
μῷ νεῖ οἴϊδοδυς δβδεῖ, αυοά 
10. δΙϊεγα χζδίιοῦθ 46 δῖ8. 
δρῶμεν 1111 νἀοραῖαγ. όγυτα 
δα]θοῖα μδθο ρυῖο δά Ὁρθο- 
δ᾽ θη δρΘουΐ νυ ]ρᾶτγῖδ. Ρ]6- 
ὨΪιδ: ,,.1116 1089 οοιι89 αυο 
νἱάοπιιδ, :ΏΒΡΙΟΙ οἴᾶπι ὉΓῸ 
δρδοιΐο ροίοδὶ," γιὰ, Ιη4. ἴῃ 
κόρη: οἵ οἵ. 80Π] θ᾽ Θγδομοτὶ 
ΣΟΒΡΟΠΒΊΟΘΩΣ ΠΟΥ 5811 1, 

ἀθπὶ γΘ δἰ αοῖ 65, ΠΊΟΥΘΙΙ 
τοηάδιτι 6850 ἤθη Δ  γαθᾶ. 

1 Νοη σεοῖθ οἱΐπε Ἡρυνν 
Αδιοαθ 8556 δ δι. νοοῖ 
σοφία υἱ ρ]οδδοπιᾶ το)ιοϊοηῦ- 
θυδβ, συοπιᾶπι ἴῃ δα αιθηίρυ! 
ἀδπιαι ἀοοθαὶ ϑοογδῖθε, Δπη 
τι! νἱτγίυϊθαι ἴῃ δαρίθπίδ ὅν 
ἴδπι 6586: ασυοα νϑγυπιὶ ποι 
εδῖ; 8668 ΕΠ πιοχ ἀϊοσῖ, δῃ» 
ταὶ νἱτιυΐθηχ 6866 'π 60, οἰτοῖ ] 
υοά 81 τὸ εἰδέναε καὶ τὸ φρο- 
γεῖν. [1δΔπ| διουιῖϊ ἢ ῬΤΟΣΙπΘ 
δι ρογϊοε θυ 6 οοὐέ νἱγίυϊδ 
ΒΟΓΔΟ ογδῖ, συιᾶπι ὄμψεν Ὡοαι!- 
ὨδΡθδῖ; 1ἴὰ πὰς, 446 δηϊσ 
ντίυϊο ἰΙοαυθηβ, σοφέαν δδαι 
ἃΡΡ61]1δῖ, Ἰΐδαιιθ σϑδροὰἀδηῖ 
8101 ὄψις οἐ σοφία. δα: εἰς- 

υἱ 
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χάγει ὅμοιον ὄν; .4,.4. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. 
Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν διτι ἐςὶ τῆς ψυχῆς νοερώτερον, ἢ τοῦτο Β. 
περὸ ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐξιν; 4ΑΑ͂. Οὐκ ἔχομεν. 
᾿ΣΜ2. Τῷ ϑείῳ ἄρα τοῦτ᾽ ἔοικεν αὐτῆς καί τις εἷς τοῦτο 
βλέπων, καὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γνοὺς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕ- 
τῶ καὶ ἑαυτὸν ἄν γνοίη μάλιξα. «4.4. Φαίνεται “. Σῴῷ. 
Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν, ὁμολογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι, ς, 
44. Πάνυ γε. ΣΏ. Ἶάρ᾽ οὖν μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς, μηδὲ σαύφρονες ὄντες, δυναίμεθ᾽ ἄν εἰδέναι τὰ ἡμέ- 
τερα αὑτῶν καχά τε καὶ ἀγαϑά; 4444. Καὶ πῶς ἂν τοῦτο 
γένοιτο, ὦ Σώκχρατες; ΣΩ. ᾿Αδύνατον γὰρ ἴσως σοι φαί- ἃ. 

τὸ τῆς ὕψεως δε6ἀε5 εδβὶ ἴῃ 
Ῥυρ1Π, 118 ἀπο δοάθηι αιι86- 
τ δἷἴιαπι τῆς σοφίας. Οἷο 
Ῥδοῖο δἰπιωὶ Ἄρβϑγρί ΟΘΓΕ1551- 
10 νΘύδλ Θ856 ᾿θο ΠΟ θαηι γο8- 
ρώτερον, αὐδηὶ 6 ἔγῖρυδ ορῖϊ- 

, Ταῖβ (ΔΟῺ 96 δῖἴίορδϑο θιίϊδῃ, εἰ 
ΟΣ Θέγούθηι οΟἱτπιὶ δά ἀθθδπι) 

ἴῃ δθαυθηῖδθιβ δάορίανἑ πη! 
ΤῸ νυ]ρδῖο δηΐδθὰ ϑειότερον. 
ἂπι 815 ἰδηάδηι ΔΡ οΟπληϊ 

Ῥᾶσγίθ δρϑβοϊνιῖιις σοπιρᾶγδῖῖο 
συ]. δου θηΐπι νἱγῖι5 οοι- 
11, ὄψις. δοἰϊα Θδὶ ἴῃ εο ᾧ δρᾷ; 
ἦϊὰ νἱτῖι8 δΔηϊπ, σοφέα, δ5ιϊᾶ 
δδῖ 1 60 ᾧ γοξῖ δῖνΘ ἴῃ 60 
φιοά ε6δῖ τῆς ψυχῆς τὸ νοερώ- 
τατον. Ἦος διυίῖθηι ἀἸοοῖ 6586 
Δυὰ περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τὸ καὶ 
φρονεῖν ἐςιν, ῬΥο 1 τῖοχ υῃᾶ 
ψοῦΘ φρόνησις υἱυτ, “Ἢ σο- 
φία Ἰίδχυϑ 6δὲ ἐν τῇ φρονήσει, 
δίομ: ἥ ὄψις ἐν τῇ κόρῃ: τα-͵ 
Ῥέοπεϊα τὰ τπϑπῖθ, 5ιοαῖ νέδς 
20 ριειρί]ία. 

ΟΡδεογενδᾶὲῖ 8.0] 6: Δ 6 υ. 
τὴν ὄψιν νοι 6656 Ὥοη νὶτ- 
τυῖοηι ΟΟἸ]}.0 βοὰ ἰοουηι, ΣῈ 
υο Ππαριϊθῖ 1114: δίουϊ ρδι]ο 
Δηῖθ ὕ. 57. ἃ. Νοῇ γϑβροῦ- 
ἄθγο ἱρίίυν τὴν ὄψιν τῇ σοφίᾳ, 
οὐ ἴοοο, ἰπ ἄυο μάβιιοξ ἡ 
σοφία, ηυὶ ἀϊοδίυς τὸ περὲ ὃ 
τὸ εἰδέναι --- ἐστίν. 

Ἐοϑιδῖ 4118 νδυϊοῖδβ. Οὐρρθ 
Ῥο 6118 τῷ ϑείῳ Νιιγηθογροε 
6 σοἀῖοο ρη, (1) δβογὶ τῳ 
Θωε (δὶς 1116, δῖ 9 δΔοσδῃῖι8 

υἱ δοἷϑῖ) ἢ. 6. τῷ ϑεῷ: ΒοΙκ- 
ον διιΐθηι οχ δοάθῃνρ οἱ γδ- 
εἰς, ἀϊεοείθ θμοίανιϊ δὲ 1066 ἀ6- 
ἀτὶ, τῷ ϑεῷ. ψοευπι ρτοθΘ πο- 
ταὺπάυπι, Δα ΟἸδυκίδηο, ἃ αυοὸ 
ἄυο 11}: 8ἃ11286 ὥοπ γϑοθάμῃηξ. 
Ὠἶδὶ 1 ΟΧΙβυ16 δουιρίιγδθ ἀϊ- 
νογϑιϊδιλθιι8 ν 6] πιθηαϊ8 τ Δη1- 
ξοδιῖθ, δῆς νᾶγιϑῖδίθπη ΟΠ 
6856: Ου]υβ τοὶ δάθηι ἔδοϊξ 
δ τπᾶ 8|1Δ85 ἰπῃ ΤΩ] 1115517}}18 
ἀΠΠροηῖα 6}1.85 αὰὶ ἤὰης οο- 
ἀϊςοτι οοηίΐι]1. [6 δοηϊθηῖᾶ 
Βοζυπι νεγρθοζαπι οὗ, ἔχοιτο 
διιπὶ δὰ ποῖ, 56. 

5 Αρυὰ δ510Ρ. Ρ. 18, οἱ 
Ευ5οΡ0. Ῥ. Ε, Ρ. 551, δες 
Ρτδθῖθσθδ, υἴ ὃχσ ἤοοὺ ἴοοο 
δυπιρία Ἰορυπῖας: ΣΏ. Ἶ4ρ᾽ 
οὖν ὦσπερ κάτοπτρα σαφέςερά 
ἐςι τοῦ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ ἐνό- 
πτρου, καὶ καϑαρώτερά. τε καὶ 
λαμπρότερα, οὕτω καὶ ὃ ϑεὸς 
τοῦ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ βελτί- 
ςου καϑαρωτερόν τὸ καὶ λαμ- 
πρότερον τυγχάνει ὄν; 4.4. }οι- 
κέ γε) ὦ Σώκρατες: «ΣΙ. Εἰς 
τὸν ϑεὸν ἄρα βλέποντες, ἐκείνῳ 
καλλίξφῳ ἐνόπτρῳ χρώμεθ᾽ ἂν, 
καὶ τῶν ἀνθρωπένων εἰς τὴν ψυ- 
χῆς ἀρετήν. καὶ οὕτως ἂν μά- 
λιξτα ὁρῷμεν καὶ γιγνώσκοιμεν 
ἡμᾶς αὐτούς. Α΄. Ναί. Ἐᾶὰ 
λα Ῥοβὲ Φαίνεται τϑνϑιᾶ 6580 
Ἰηδθγθηάδ ἴῃ ἔχο. 11. δὰ πο 
ἀϊαορυπι ργορᾶσθ σομ Δ πη, 

8. Σοί 
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γεται ὅ, μὴ γιγνώσκοντα ᾿Αλκιβιάδην τὰ ᾿«“λχιβιάδου γι- 
γνώσκειν ὅτι ᾿Αλκχιβιάδου ἐςίν. 414. ᾿Αδύνατον μέντοι νὴ 
Δία. Σ,Ώ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, ὅτι ἡμέτερα, εἶ μηδ᾽ 
ἡμᾶς αὐτούς "; ΑΛ. Πῶς γάρ; Σ,Ώ. Εἰ δ᾽ ἄρα μηδὲ 
τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμετέρων. ΑΛ. Οὺ φαίνεται. 

6..Σ2. Οὐκ ἄρα πάνυ -τι ὀρθῶς ὡμολογοῦμεν, ὁμολογοῦντες 
ἄρτι εἶναί τινας, οἵ ἑαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσκουσι, τὰ δὲ ἑαυ-- 
τῶν, ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν δ. ἔοικε γὰρ παντὰ ταῦτα 
εἶναι κατιδεῖν ἑνός τε καὶ μιᾶς τέχνης, αὑτὸν, τὰ αὑτοῦ, τὰ 

δο τῶν ἑαυτοῦ. .4.Δ.. Κινδυνεύε. ΣΏ. Ὅστις δὲ τὰ αὑτοῦ 
ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἀλλων πον ἂν ἀγνοοῖ ' κατὰ ταυταά. 
41. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν 

Ὁ. πόλεων ἀγνοήσει, .4.4. ᾿Ανάγκη. ΣΩ,. Οὐκ ἄρ᾽ ἄν γένοιτο 
ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτιχός. .4.4. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐ μὴν 
οὐδ᾽ οἰκονομικός, γε. ΑΑ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐδέ γε εἴσε- Ρ».134 
ται διτι πράττει. ΑΛ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΏ. Ὁ ἃὲ μὴ εἰδὼς 
οὐχ' ἁμαρτήσεται; 414. Πάνυ γε. ΣΏ. “Ἐξαμαρτάγων δὲ 
οὐ κακῶς πραΐξει ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ ἢ; 4.4. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. Κακῶς δὲ πράττων οὐκ ἄϑλιος; “444. Σφόδρα γε. 
Σ,Ώ. Τί δ᾽, οἷς οὗτος πράττει; ΑΛ. Καὶ οὗτοι. ΣΏΩ. 

«. Οὐκ ἄρ᾽ οἷόντε, ἐὰν μή τις σώφρων καὶ ἀγαθὸς ἦ, εὐδαί- 
μονα εἶναι. 4.41. Οὐχ οἷόντε. Σ΄. Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἄθλιοι. ΑΔ. Σφοῦδρα γε. ΣΩ. Οὐκ ἄρα οὐδ᾽ 

3. Σοΐ ἰηδοτίαπι 6 ΟἹδγκ, αι, βδοὰ τὰ ἑαυτῶν, δρτίςσο]δ8 διι- 
γε, δὲ δῖον. ϑεὰ γάρς αιιοὰ 
ϑιοῦ. δοεναὶ, δυσοίογιιδίθ θο- 
τυμήάδπι σοαά, δῦ): θα ΘᾺ 
δ 51} 1 2116. 

4 Ορυοιηᾶπ, Ππδης Ελῆτγὶι 
οτηθησδιϊοηθλ οοπῆτγηιδιὶ Εἰ- 
οἴτὶ νϑυοδὶο οΟΡ᾿μαὶ Πο- ’ 
ἀϊο οοὐϊοεθ. Ἅυϊρο εἰ μὴ δι᾽ 
ἡμᾶς αὐτούς. Ἰῃ 5844. δυΐοπι 
δοαὺθ Ὡδϑοθϑϑᾶγιυμῃμ μηδὲ ροδῖ 
εἰ ὃ» ἄρα, ἴῃ νυ]ραι15 ρίδπϑ 
οπιῖϑδαι, 6 ϑίοραθο 1ῃδαγίι πηι, 
θεῖ, 

5. Τὰ ορίϊπιὸ δίοβδριιβ. 116- 
δΡΊΟΙὰΓ οπΐα 8. δλ. 01 Ῥτο- 
πῃ δίῃ πὶ ογαῖ, σπθάσοοβ, σαὶ 
σΟΙρΡυ5 οὐτδηῖ, 2100 ἑαυτοὺς, 
, 

ἴθπλ οἵ οαἴθγοβ οριῆσθ π8 τιὶ 
ἑαυτῶν αὐϊάεπι, 864 τὰ τοῦ 
σώματος, ἰίδχμθ τὰ τῶν ἕαυ- 
τῶν, σορῃοβοθγθ δυϊρο ἢ.]., 
πιᾶχῖᾶ 1ῃἸΘγρ ΠΟ ΣΟὴΘ Ὀοδῖ 
τὰ δὲ ξαυτῶν φῬοπὶῖα, 11ἃ 50Γ1- 

᾿Βλπιτ: αλλ᾽ οὐδὲ τὰ τῶν ἕξαυ- 
τῶν, ηαυοά εἰδ] ὩΟῺ Ὀτοῦδιιδ 
Ἰωθρίμπι οϑῖ, Ἰοῶρο ἰδ θη σοῦ- 
ΟἸΠΏΙΟΙ δὲ ἃρίϊος δὲ δίοῦδϑι 
δογιρίυτγᾶ. 

1. δῖον". που ἀγνοεῖ. ΟἸδΑτῖκ, 
γαῖ. θη. που ἀγνοοῖ. Νιυ]ρα- 
ἴδπι χϑοίθ βθενὰὶ Β6. 

2 6 ἢδο δγριπιθηϊδί!οιθ, 
οὐπλ ξογπια κακῶς πράττειν 
νιἀθ Ἠδηα, δὰ Οἰιᾶγιι. 42. 

5. ΟΙανκ. 
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ὅ πλουτήσας ἀϑλιότητος " ἀπαλλάττεται, ἀλλ᾽ ὃ σωφρο- 
νήσας. «4.1. Φαίνεται. "ΣΩ. Οὐκ ἄρα τειχῶν, οὐδὲ τριή- ἁ. 
ρων, οὐδὲ νεωρίων δέονται αἷ πόλεις, ὦ ᾿“Αλκιβιάδη, εἰ μὲλ-- 
λουσιν εὐδαιμονήσειν, οὐδὲ πλήϑους, οὐδὲ μεγέϑους ἄνευ 
ἀρετῆς. «4.41. Οὐ μέντοι ΣΏΩ. Εἰ δὴ μέλλεις τὰ τῆς πό- 
λεως πράξειν ὀρθῶς καὶ καλῶς, ἀρετῆς σοι μεταδοτέον τοῖς 
πολίταις. 44. Πῶς γὰρ οὔ; “ΣΏ. “ύναιτο δ᾽ ἄν τις με- 
ταδιδόναι ὃ μὴ ἔχει "; 4.4, Καὶ πῶς; Σ.Ώ. Αὐτῷ ἄρα ὁ. 
σοι πρῶτον κτητέον ἀρετὴν, καὶ ἄλλῳ, ὃς μέλλει μὴ ἰδίᾳ 
μόνον αὑτοῦ τὲ καὶ τῶν αὑτοῦ ἀρξειν καὶ ἐπιμελήσεσϑαι, 
ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν τῆς πόλεως. 4.4. ᾿“ληϑῆ λέγεις. 
ΣΣ.2. Οὐκ ἄρα ἐξουσίαν σοι οὐδ᾽ ἀρχὴν παρασχευαξέον σαυ-- 60 
τῷ ποιεῖν διτι ἂν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ δικαιοσύνην 
καὶ σωφροσύχην. Α4.Δ. Φαίνεται. Σ.. Δικαίως μὲν γὰρ 
πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ τε καὶ ἡ πόλις ϑεοφιλως 
πράξετε. ΑΑ. Εἰκός γε. ΣΏΩ. Καὶ, ὅπερ γε ἐν τοῖς πρόύ- Ὁ, 

σϑεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ θεῖον καὶ λαμπρὸν ὁρῶντες πράξετε, 
“12. Φαίνεται. ΣιΏ. ᾿Αλλὰ μὴν ἐνταῦϑά γε βλέποντες " 
ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ 
γνώσεσϑε. .«4Λ. Ναί. 

Ν τὰ ὑμέτερα ἀγαϑὰ κατόψεσϑε καὶ 
ΣΏ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς; τε καὶ εὖ πρά- 

ξετε; 41. Ναί. ΣΙ. ᾿Δλλὰ μὴν οὕτω γε πράττοντας ο, 
ὑμᾶς ἐϑέλω ἐγγυήσασϑαι ἡ μὴν εὐδαιμονήσειν. ΑΑ. ᾿Ασφα- 
λὴς γὰρ εἶ ἐγγυητής. ΣΏΩ. ᾿Αἀδίκως δέ γε ' πράττοντες, 
εἰς τὸ ἄθεον καὶ τὸ- σκοτεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰκότα, ὅμοια, 

ἤ Ι “ “ 

τούτοις πράξετε, ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτούς. ,Α.1.. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Ὧι γὰρ 5, ὦ φίλε ᾿Αλκιβιάδη, ἐξουσία μὲν ἢ ποιεῖν ὃ ἃ. 

3 ΟἸΔεῖς. Ψψαδῖ. ΜΝ η, ματαιό- 

τητος: 56ἃ ϑη. νυ]ραίδηι δἃ- 
οι 1π ΠΔΔΥΡΊΏΘ. . 

4 διτυνίυδ οοττιρὶς οὗ μὴ 
ἔχει: Ὥθαυθ 1ὰ δρὸ σϑριυάϊβηι, 
οὗ ντοχισιι 1] ἀρετῆς με- 
ταδοτέογ. ΝΙῚΠῚ] ἰάπλθ σϑηϊσᾶ 
1ῦγοβ ονδηάιηι 6ϑῖ. οἱηὶ 
δοσιιδαῖϊνιι8δ ΠΟῺ ῬΓΟΥδ.5 8116- 
8 511 δ πος νϑῦβο, οδἰϊᾶπι 
ἘΔ ΠΟΠΏΪδΙ ρᾶγίθηι δυδθ Γαΐ 
Δ]140185 Σπρθγιῖῖ, 81:6. ϑηϊηι 
ΧοΏορη. Απδρ. ὦ, 5, 5. --- εἰ 
μὴ μεταδοῖεν αὑτοῖς πυροὺς ἢ 
ἄλλο τι ὧν ἔχοιεν βρωτῶν. Ουἱϊ 
Ἰοοσιι νδιϊαῖϊ αιοαιιθ., διοιῖ 

μος ποβῖγο, οᾶδιι8 ΘΧΘΠΊρ]ι πὶ 
Ῥιδαϑῖ; 56 1 δ[δϊλπι σΟὩ- 
ἀἰημδίυσς 101 παιζδίῖο: ἔνϑα 
δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν. εἐ- 
ζχον ἕκαςοι. 

4 1)6 ἐνταῦϑα οἱ 515} 1}005 
το, δάνριθι:β ἴὼ ἰοουπιὶ νὰ. 

Ὅταπεπα. ΔΙΏΌΙ, 8.116. ΟΡ. 18. 

1 ψοσθαα γέ οαλλίτιῃῖ Ο] ΥΪς. 
ψαῖ, θη. 

9. Δρίμς βἴηθ ἸΠΡτῖ5 ὯὯ γὰρ 
ἂν --ο-. Ιὰ απὸ βδαιπς 1110 
αυϊάοσι πογπιᾶπι π1}}186 ἰσοο- 
ταμπι σοηδθηδι ἢτηιαῖᾶπι. Τδ8- 

ΤΆ ΘΩ 
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βούλεται, γουν δὲ μὴ ἔχη ὅ, τί τὸ εἰκὸς συμβαΐνγειν ἰδιώτη 
᾿ἦἢ καὶ πόλει; οἷον νοσοῦντι ἐξουσίας οὔσης δρᾷν ὃ βού-’ 
λεται, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔχοντι, τυραννοῦντι δὲ, ὡς μηδὲ. 
ἐπιπλήττοι " τις αὐτῷ, τί τὸ συμβησόμενον; ἄρ᾽ οὐχ, 
ὡς τὸ εἰκὸς, διαφϑαρῆναι τὸ σῶμα; Α4. ᾿᾽,42ληϑῆ λέγεις. 

...ΣΩ. Τί δ᾽; ἐν νηΐ εἴ τῳ ἐξουσία εἴη ποιεῖν ὃ δοκεῖ, νοῦ 
τε καὶ ἀρετῆς κυβερνητικῆς ἐξερημένῳ, καϑορᾷς ἃ ἄν ξυμ- 

᾿βαίη δ αὐτῷ τε καὶ τοῖς ξυνναύταις; 4.4. "Ἔγωγε, ὅτι 
γε ἀπόλοιντο πάντες ἄν. Σ,Ώ. Οὐκουν ὡσαύτως ἐν πόλει 
τε καὶ πάσαις ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ἀπολειπομέναις ἀρετῆς 

61 ἕπεται τὸ κακῶς πράττειν, (ΧΑ. ᾿ἄναγκη, ΣΏ. Οὐκ ἄρα 
τυραννίδα χρὴ, ὦ ἄριςε ᾿“λκιβιάδη, παρασκευάζεσθαι οὔθ᾽ 
ἑαυτῷ οὔτε τῇ πόλει, εἰ μέλλετε εὐδαιμονεῖν, ἀλλ᾽ ἀρετήν. 
4... ᾿4ληϑη λέγεις. Σ.Ώ. Πρὶν δέ γε ἀρετὴν ἔχειν, τὸ ἂἄρ- 
χεσθαι ἄμεινον ὑπὸ τοῦ βελτίονος, ἢ τὸ ἄρχειν, ἀνδρὶ, οὐ 

Ὁ, μόνον παιδί, «4.41. Φαίνεται. Σ.Ὦ. Οὐκοῦν τό γε ἄμεινον 
καὶ κάλλιον; 4.4. Ναί. Σ,Ώ. Τὸ δὲ κάλλιον πρεπωδέξε- 
ρον; Δ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΏ. Πρέπει ἄρα τῷ κακῷ δου- 
λεύειν. ἄμεινον γάρ. Α.Λ. Ναί. ΣΏ. Δουλοπρεπὲς ἄρα ἦ 

᾿ς ψακία. «44, (Φαίνεται. ΣΏ. ᾿Ελευϑεροπρεπὲς δὲ ἡ ἀρετή, 
ς. 4.4. Ναί. ΣΏΩ. Οὐκοῦν φεύγειν χρὴ, ὦ ἑταῖρε, τὴν δου- 

λοπρέπειαν; «44. Μάλιςά γε, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. «ΑΑἰσϑά- 
γει δὲ νῦν πῶς ἔχεις ; ἐλευϑεροπρεπῶς, ἢ οὔ; «4... Δοκὼ 

ἁ,μοι καὶ μάλα σφόδρα αἰσθάνεσθαι ᾽.. ΣΩ, Οἶσϑα οὖν 

στο οὐπιὶ 1 415 νϑυθόσιπι 
δἰγιιοῖι τὶ ἤδης ῬΑ ΟΙ1Δπ| 8ῖ- 
Ὁ Θχροδοθηῖρι8β δ θιηἀ6 ο- 
ταλιδηϊ θᾶπιὶι βου ρίογθδ, δἷ 18 
μᾶς ἰρϑᾶ ἴγάρῖοὶ (νι: ἃ. Ῥοζβ. 
δὰ Ἐπ. ΟΥ. 141, Ηεϊηά, δὰ 
Ῥεοίδρ. 87.), πιϑιὰπλ οοσίθ Ὡοῃ 
ἄυχὶ υἱ δῖη96 110 1186 αυϊάχυδηι 
ἢϊς ἀρθεθιῃ, 

5 ψιὰ, Οτγδηιπι, 6. 151. (138.) 
Π, Δ. 

4 Ορίδιϊνι Βυ]5 ταῖϊο 41186- 
τοηάδ νἹἀθίιν πὰ βοσιοηθ δγ- 
Ῥοϊμβιῖσο: πᾶπι ἐξουσίας οὔ- 
σης πὶς ναῖοϊ Ἰάοπι χυοάὰ εἰ 
ἐξουσία εἴη αὐτῷ. Ἐπὶ ἰᾶπιθῃ 
διιαυϊά ᾿πβο τι τὰ ἰἰᾶς αἹςεῖ- 
ΟὨΘ, ΟἿΣ πιο θϊδηλ ΟΠ 1ῶνθ- 

πο ἴῃ πᾶς ἔγέπι ορίϊηνογιπι 
δοτὶρίιγα ἐπιπλήττοντε ἑαυτῷ. 
ΝΙΒ: πο πϊπεΐιπι ξογίθ Σπᾶ8 
τϑοθάδσθ σἽθδθϑδ ἤος, ὡς μηδὲ 
ἐπιπλήττειν τινὰ αὐτῷ. 

5 Οὐπι Β6. ἀ δογρϑβιπιυς 
ἴο νυ]ρ. ὃ ὁχ Ὁ] γῖπι15. ξυμ- 

 αίη δυιΐοπι Ῥγῦοὸ νυ]ρ. ξυμβαί- 
γῇ οὐπὶ ΦΙΔΠ ραμτεῖο Θ {τιῦμδ: 

θ. ξυμβαίνοι 6 ΟοΙο]. 

1 Ρ]Ιυίατοῖι5 Ὡδγγαὶ ΑΪο!- 
διδάθη, νἱοΐαπι δου οὴθ 80- 

. ΟΥΔ118,), Ποῦ! πιᾶ486, δε 700 ἸΡ- 
δῖ ἰοΐυπι ἀδθ16415586. ἀ)υᾶγθ, 
ὉΔΙΝ18 ἔογοχ ἔμογιὶ ΑἸ ΟΣ δθ18- 
68, ὨΡΩ16 ᾿ς Ιοσιιδ, τ θη: 

ΔΙίδυ 2116 5. 48. κινδυνεύω καὶ 
πα- 
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πῶς ἀποζεύξει τοῦτο τὸ περὶ σὲ νῦν; ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν 
αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ἀνδρί. 4... Ἔγωγε. ΣΩ. Πῶς; Α414. 
᾿Εὰν βούλῃ σὺ, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ καλῶς λέγεις, ὦ 
᾿Αλκιβιάδη. ΑΛ. ᾿Αλλὰ πῶς χρὴ λέγειν; ΣΏΩ. Ὅτι ἐὰν 
ϑεὸς ἐθέλη. ΑΛ. Δέγω δή. καὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε 6. 
λέγω, ὅτι κινδυνεύσομεν μεταβαλεῖν τὸ σχῆμα, ὦ “Σώκρατες, 
τὸ μὲν σὸν ἐγὼ, σὺ δὲ τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔξιν ὅπως οὐ παυ- 
δαγωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ δ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ παι- 
δαγωγήσει ἡ. ΣΏ. Ὦ γενναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὃ ἐμὸς ἔρως 
οὐδὲν διοίσει, εἰ παρὰ σοὶ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον 
ὑπὸ τούτου πάλιν ϑεραπεύσετα. Α(Α. ᾽.41λλ᾽ οὕτως ἔχει" Ε, 
χαὺ ἄρξομαί γε ἐντεῦθεν τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλεσθαι. ΣΏ. 
Βουλοίμην ἄν σε καὶ διατελέσαι" ὀῤῥωδῶ δὲ, οὔτι τῇ σῇ 
φύσει ἀπιξῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς πύλεως ὁρῶν ῥώμην, μὴ ἐμου 
τε καὺ σοῦ κρατήσῃ. 

᾿πύλαι λεληϑέναι ἐμαυτὸν αἴἶσχι- 
τα ἔγων 5ιγ πιά νϑσὶ ἐ6- 
διυπγ. ΔΙΕΘΤΕΗ.. 
ζις. Τιυδβο. 3, 32ὥ. Ουΐά 6- 

πἷὶπι ἀἰϊεέπιμς, οὠπὶ ϑοςγαξεε 
Αἰεὶδίααὲ Ρεογρωαρίσσοῖ, μὲ ἀο- 
ἐορέιμδ, διιγγι γιΐλιτέ ἤογπίς 
ἘΜ, τιός ηιμίάψωμασει ἐπεθν" 
Αἰεὶδέασιεισι σιάτθττιο ἴοςο τιας 
ἐμπὶι), δὲ φμεπιν δα)ωίμωπι 
ἐπέοῦθσθ. εὐπὶ 46 «Αϊεϊδία.- 
ἐδ αὐἤίεξανεε, 
ηι6 ϑοογαῖζ “ερρίεα τιεῖ, 
μὲ «ἰδὲ οἱγέμεειπ ἐγασογεῖ, 

ἰαεγίπιατι- 

εμγρέεμαιίτιόπιφσμθ αἰφρεϊϊογ οί, 
δὲ α. 8. 

5 Ελβθογ ᾿δυϊοϊορίαπι, Ῥυϊῖο, 
ἴῃ Π18 νϑγθ 15 γϑρϑυῖγθ β10ὲ νἱ- 
διιδ σογγιραρᾶῖ, ὡς ὕπὸ σοῦ 
3 ᾽ . ς “5 

ἐπαιδαγωγήϑην εἶνθ ὡς σὺ ἐμὲ 
2 ᾿ τ 

ἐπαιδαγώγησας. δεῖ ἰδπῖθα 
Ῥοϊοϑδῖ νυϊρᾶῖα, 81 πᾶς ρᾶγᾶ- 
ῬὮχαςὶ θ8πὶ θχρίδῃθθ: εγβο- 
Ὧδ5 Ἶ8πὶ τη] Δ 1 Π1118 : ΘΡῸ Θηἷπιὶ 
ἤδιῃ ὃ παιδαγωγῶν, ἴχὰ νότο 
ὃ παιδαγωγούμενος. Ὧθ Βος 
γοσθο δυΐοπι ν. [πά, 

ἘΧΟΙΒΝῸΝ 1. αὐ 8. 23. 

86 υεγδὲε γεϊδιιδάηι δομεροείζ δ. 

Ῥ κενποε. ἴῃ Οτδιιηδέςοα 8. 147. (413λΛ.)Ν ΟΡ5. 412. ορὶ ἀθ δᾶ 

ψογθόσγιιπὶ ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΤΠ ΟΠ18 γδϊουθ αυἃ νΘΟΙΌΣ Ἰρβῖυβ νἱ8 ποῇ δῖ- 
Ποῖίων, δοὰ σαϑηΐϊθ βΘΠΊΡΟΥ βθρᾶγδηαᾶ δϑδὶ ῬΥδΘρΡΟϑ0 δῖα, εἱ δὰ 
ὩὨοπλΘη 8] ]ο4 Ῥχοχίπιιπι ν6] τοῖδπι ΒΘ ΓΠΊΟῚ8 Ῥᾶχῖθηι σγϑἔθγδᾶ- 
ἴων. 1 συμπίνειν, συνηβᾷν πινι" οὗτος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς τὴν 

Σελλασίαν (Χϑηορῇ.) ἢ. 6. ἐξαιρεῖ σὺν αὐτοῖς : --- ἀλλὰ καὶ προσ- 
διέβαλέ μὲ ἢ. 8. .,»Δὰ οπιπία φμαθ πιοάϊο ἐχροσίξα σιιπὲ, δἰλδπλ 
οἰιτδοίανις τθ᾽᾽, Οἰι80 οἴχηϊᾶ διιηΐ ὩΟ 1551π28. ἴῃ ἢ15 1ἴδαι9 
βδυτωῖ οἰΐδπι οσοπιροβὲίᾶ σαϑάδηι οἿπΠὶ ρΥδορο δι ἸοΩἶριι5 ἀπό οἱ ἐν; 

΄ αι180 
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4υ0δθ ποη ἔδοῖ]9 ᾿νθηϊδθ Ὡἶϊθὶ δαθοῖδ 8411: ργόροβιιοηῖ ἴΏ 
το ᾿ἱπδηϊνο. Ρ]αῖ, Ῥμαθάγ, Ῥ. 260. ". συνειϑεὶς λόγον, 
ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνον, λέγων ὡς παντὸς μᾶλλον ἄξιον τὸ ϑρέμ- 
μα -- ἀποπολεμεῖν τε χρήσιμον Ἀ. 6. χρήσιμόν ἐςε τὸ ϑρέμμα 
πολεμεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ (Ξε ἀθηΐθπι ἴῃ 60 Ῥιιβηδγθ) : ΤΒυς, 1, 2. γε- 

᾿ς, μόμενοι τὰ αὑτῶν ἕκαςοι ὅσον ἀποξζῇ ν, καὶ περιουσίαν χρημάτων 
οὐκ ἔχοντες. Οὐθαι Ἰοουπι ἀρρᾶσϑθὶ πορ τϑοῖθ μι 6} 16χ}559 χυὶ 
ἔρδιιθι νθσρυηι ἀποζὴν ἰδο νογίθγθηϊ ραγοθ νίνεγε, αδξῦδ νίξαπι 
ἐοίογαξο, οὐτὰ μου ἰδηΐαπι ἀτοδὲ ΤΒιιογ 1468, Πποπιῖηδ5 11108 
διῖ8 Βοηΐβ ἔγωυϊίοβ 6658 ἴπ ἴδηΐυπι, αυδηίιπι ορὰβ ζαοτεῖξ, οἱ 
δὰ ἐς (ἀπ᾽ αὐτῶν) νίσεμπι λαδόγεπε. ϑοὰ ἴὼ δυζογθη ᾿πυχθ- 
Ταῖ ᾿πθγργθίαθβ 1105 τ5ι}8 δοΥΙρίοσιιπεη ῬοΟβἴοθυξουῖθ ΔΘΥῚ; 417) οπλ 
μϊς Ἰοχυθηαϊ δογηιᾶθ, ὅσον ἀποζῆν. τονεογὰ ᾿μθϑδοῖ οἰγοιιηι 
ΒοΣρΡΟ Τρροβία [ὑχὺλ δὲ ορυϊθωῖδθ, ᾿ρδὶ νϑῦρο ἀποξζῆν 1ἃ- 
Ιθηὶ νῖπι δϑηβῖτα ἐπι δηῖ; υἱ μαῖοῖ οχ ΤΟΙ ΠῚ ]Οοοὲ8 18. 
Ῥϊα]. Μδεεῖσ. 6. ἐξ οὗ τέθνηκεν ὃ πατὴρ οὐκ οἷσϑα ὅπως ἀπε- 
ζήσαμεν ; Ἀ. 6.» υἕἱ δὰ ρΡεϊπιατίυπλ ν δ: υδυπὶ πᾶδο Τανοσ θη), 
»418πλ ἅΘρτΘ Βαριδείπλιβ ὅσον ἀποζῆν : Ἑυρῖὶι. 417. μόγις ἀπο- 
ζῶντας ἐκ τῆς τοιαύτης μισϑαρνίας Ἀ. 6. ἔχοντας ἐκ τῆς μισϑαρνίας 

ὅσον μόγις ἀποζῆν. Τοχατ. 59. πογήρως τὸ μεταξὺ ἀποζήσαντες. ---. 
564 τοάδδιμλιιβ δὰ Ἰδριεπλ 1]}108 υὑδὲ}8 Θχθρἶα, οἱ φυϊάθηι πὰ 
Ῥιδοροβίϊοηθ ἐν. Αϑδβομῖη. ας. Οἱ. 75, 1. διώμνυτο τὴν ᾿Αϑηνῶν, 
ἣν ὡς ἔοικε Φειδίας ἐνεργολαβεῖν εἰργάσατο καὶ ἐνεπεορ-. 
κεῖν 4Ζημοσϑένει Ἀ. 6, εἰργάσατο τῷ 4. ὥςε ἐργολαβεῖν καὶ ἐπι- 
ορκεῖν ἐν αὐτῇ. ῬΙαι, Ῥμδράγ, μ. 228. Θ. παρόντος δὲ Δυσίου 
ἐμαυτόν σοι ἐμμελετῶν παρέχειν οὐ πάνυ δέδοκται Ἀ. 6. παρέχειν 
ἐμαυτόν σοι ὥςε μελετᾶν ἐν ἐμοί (υἵ ἢπι πι6 δχϑγοθᾶγι8) ἢ, 

Ηἰβ Ῥγδθιδδὶβ σΖυθ]υθ ρΡυΐο πιθοιπὶ πϊγαγὶ αυοά τὼ πος 
ποβῖγο ἀϊδαῖορο Ἰδρί πιὰ (23. ἃ.) ἐν ἐμὸδὲ ἐμμελέτησον καὶ ἐπιχεί-: 
ρησον ἐπιδεῖξαι. Νὰπι υοά ἴῃ 1115 σοπλροϑὶῖ15 ποῖ δαπιοάιπι 
αἸ]ερᾶπίος δὲ, υἱ ρτγαθροδιῖϊῖο οὐδπὶ οδδι 510 χϑρϑίδίυν, 1ὰ ἴῃ 
ἢ18, αυοζαπι Ῥγδαροδῖο δὰ ἱρδιιπὶ νϑσθπι ὨΠ1] βδρϑοῖδὲ δϑὰ 
ν6]μῖ ᾿βθούβυπι Ῥγο!αῖδ δυάσιισ, ὭΘΙΙ Ὁ]δὴΘ ΠΟ Ῥο886 ἀϊχϑγὶδ. 
Νϑαμ8 5829 τηηυᾶτα ῥγοξθοῖο Οσδθοιδ 418 αἰχὶῖ, ἀφ᾽ ἵππου 
ἀπεπολέμησεν, ἀπ᾿ ἰχϑύων ἀπαζῶσιν, ἴὰ 1110 τϊπιίτιπι ργίπχαγῖο 
νοχδὶ ἀποζὴ» δθῆϑι, ἔν τινε πράγματι ἐνεργολαβεῖν: βοὰ ἀφ᾽ ἵπ- 
που ἐπολέμησεν, ἀπ᾿ ἰχϑύίων ζῶσιν, ἐν τοῖς κηρύγμασιν ἐργολαβεῖν 
(υὲ τάοπι Δδβοβῖηθο Ἰοχυΐίυς 1014, 58, 26.). ὕε Π]υὰ ἐν ἐμοὲ 
ἐμμελέτησον ὩΘΡΙ ρθη ΔΘ οὐτάδπι τϊηλπθ ρτδίδο {εἰρυθηάμμι 
δἷϊ, οἱ ξογίδδϑθ ἔμίυγι διηξ αυΐ, φυδηἀοφιΐάδπη μῖς ἀξδ]ορμϑ, 
ὩοΙ ΟΠ ΘΙ Θ) 18 46 οδι1.815 Ρ]δίομι δρ)υἀϊοδῖωγ, πὶ 18 νϑῦ- 
16 σπδῖδτα 1001 6 Ῥβδθασο βαργᾶ 8114 ᾿σαϊιδίλοιθει ἃϑοξοδηΐ, " 

᾿ Οαδθ 

Ἐ ΘΟΒΠΘΙΔδΡ ἐπ Τιοχίοο λόχον 6 βυρογιουιθυβ ἀυγδοῖπηθ ᾿ῃ- 
16111ριῖ: Ῥοβυλτ ϑωλα ἡ(ἐμμελετν) λόγον τινί, εἰηθπι δἷωθ 
Ἀθάθ νογάβ]ι]απβεθη" : οὐτὰ ἰδπλθ μελετᾷν δρδϑοίυϊθ ἀθ 
αυᾶν8 ΘΧΘΓΟΣΔΊΊΟΠΘ 1518 1651πλ11} δὲϊ, 
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Οὐδ οὐπιὶ 118 δ᾽ πῖ, στη πιθ 65] ροηάδ θεῖ, αυδπινὶδ ἐπ - 
Ἰῖς νιδγὶ Ῥοβδὶῖ, ᾿πῖοὰ 1 μος ἸοοῸ νδγίϑῖδβ ὃχ ορίϊπιο Ἵοο- 
ἄϊοθ ΟἹδυκίδηο δηοϊδία ἤδθο, ἐν ἐμοὶ ὃν μελέτησον. Νδιι 1ὰ 
ἵρδιιῦ 40 ΟΠ 560Ώ8ι1 ργοσβῃϑ ἀθδ δ δδὲ ᾶθο βογῖρίαγα 
ἰἰδυὰ ᾿ἰονοπὶ δυβριοϊοθαι τποναῖ, ]Ἰδίθγθ νϑσγῖιιβ χυτὰ ἴῃ θᾶ. 
ἦλαι 81 οοηδιἀθζᾶπιιδ ψϑυδ ῬΓΟΧΊΠ1Θ βυρεγίοσα : ἐπειδὴ τοῦ 
αὐτοῦ φαΐένδται πολλοὺς καὶ ἕνα πείθειν - 88118 ορίκιοσ θεῖ ῃγοβᾶ- 
ΒΔΡ116, δροάοεϊῃ Ἦ18. 86 δΡΡ]ἸοιῖδεΘ 1δ: ἐν ἐμοὶ ἑγὶ μελέτησον 
καὶ ἐπεχείρησον ἐπιδεῖξαι, ὡς τὸ δίκαιον ἐνίοτε οὗ ξυμφέρει. 

ἘΧΟΌΒΝῸΌΝ Π. αὐ 8. 58. "οἵ. 2. 

})ὲ μαγζέοζα πως ἀΐαϊορὲ αρ. διοδαφιηι, ἐμυθηΐα. 

Ὧδ εἶθ νϑυδῖβ 6 Ρδίοωηϊβ ᾿:διῖ5 Ἠοάϊθ δχυ]δηιδυ5 οἹΐπε 
Ἶλι δϑηϊθη δ πιθᾶ ἔμογδὲ οὐ συτὰ Το. Οδβῆσθσο οὲ Θοι]16.- 
δεῖο γϑοϊρι θη δ σθηβθῦθη, συοηΐδπι οἱ 888. χυδλθάδπι, 4υδῃ- 
δαὶ ὈΓΘΝΊΟΣΑ, 1 50]18 Β15 Θ᾽ ΟΡ ΔΘΔῺ 15 θχοογρί ἩλνΘΏΑ διηΐ, 
λοοθάοθδέ χυοὰ ἴῃ. ἢ18 ν ΘΓ 18 ἄθππμιπι Ἰ1υὰὰ οὶ πεόπς οὐπι ἐς 
οἷ (58. ἃ. καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν), Ὠδιδ πὲ- 
πόχιπι, ἀἰδογίίμβ ἱπαϊοαῖων: 410 Τοἄζογθ ποῖ ΡΟο856 ἀϊεριυϊῖδῖϊο 
γάοδαῖμν.., ΟἹ Ῥγαθιιῖίδβα 14 ἀθ ῬΡ1}}}ὰ οἱ βρϑοιΐο, χρυ 
τεροπᾶθηϊ τΏ 68 οἱ ἄθιῃβ. Ῥοδίϑᾶ ἴδπιθαὶ ἰγϑηδῖρᾶπι ἴῃ βϑῃίθῃ- 
ἴδηι Θοσγιπι αυΐ ἰδημαιδπι Ἰηϑλοἱᾶ ἢ δθο το)! οθεθῃξ, υδησχυδπι 
ΠΟ θ.5 ΟΧΙΓΙδΘΟΙ5 πιᾶχῖπια ἀπμοῖϊ8. ΙΝδπι ρυι λας 1ω. 11{|8- 
δ νϑγθίβαυθ 11}}} ϑοζυπὶ νιάσρδαι αυᾶθ δηδᾶπι δ)μδτοάξ 
Ομ 681 ΟἿΣ ἀδγθ δο]δηῖ, ὁμοιοτέλευτον πιδχίηιθ, 586 νϑερᾶ 80ο- 
ογαϊὶς δὲ ΑἸ. δα ϊ8 μᾶθο, Ζ7ὸὺ δὲ γιγνώσκειν ---- Πάνυ γε, ἀρυά 
διοδαϑιυπι Ἀ18 Ἰδρισαῖιτ, θὲ ἈΏ10 οἵ Ῥοβῖ οομίσονθυβα 1184 νϑγθᾶ, 
δεά δῖ5 Βᾶθο, εἰίδαταϑδὶ βϑηυϊηδπε Ἰηϑοτγίδῃι 1118 πὶ Ῥατῖθαβ Ῥυϊᾶ- 
πια8; δβοκῖρίου πὰ}]ὸ ταοὰο ρογεχθ μοί, π΄ Βος ἴρβυπι, 
χυοά ἴδηι ξδλῖιθ απο ἀρὰ διοραθυπι θὰ χορϑιυηΐυτ, ᾿μάϊοῖο 
Ῥοϊξιιϑβ 6888 νἱἹάθαϊιν ἰθχῖμβ πιο. Οὐ ἂρμπα 1ρβιπὶ 
δίορδθυπι, ἀπδθῖα πᾶθο ρᾶγίϊουϊα δὲ ἃ βδυρθχιουθυδ οἵ ἃ δι ρ58- 
χυθῃῖθιυ5 δβαο]μηοῖα Ἰϑρίταν, δα) οἵα πλᾶγριλ δ} ποῖα .9 Ε)υδά 6πιὶ᾿", 
4 πονυπι 811848 ἔγαρπηθαΐυπι 1 ἀἸΟΔΓΙ 5016: : νοσθᾶ δυΐθηι 1118, 
Τὸ δὲ γιγνώσκειν --- Πάνυ γε, υξ οι ρθυϊούθπι ραγίθη δὲ (ρορῖ --- 

μάλιστα. Φαίνεται) οἰδυάυπὶ, 1ϊὰ ρτοαχίπιθ δϑαιιθηῖθπι οἵ- 
ἀϊυμπῖωυνς,. 10πά46 584118 νἱἀϑδῖων ρδῖθσγθ, δίορδθιπι, δεῖνθ ψιυϊουῃ- 
49 νοῖῦᾶ ἀθ αυϊριιβ δρίπλμβ ᾿μπβουμοῦιῖ, Ὀσγόνῖιδ Π]υα αἀἶνοτ- 
διαὶ αἰζοσαθ Ἰοοο, δὰ βόγίθπι ΟΥ̓Δ: 18 1110 ΘΙ] θυλδῖθ ᾿ηΐθυ- 
τυρίδΔθ, ὨθΘοσβδδχζιυτα ῬυΐΔδ5θ. Αἀ 11184πὶ δυΐθὰθ αυδν ποᾶο 
ἰειρὶ βοηϊθηαγυτι σοποληηξτδῖθσα οἐποσθδπι, νι]ρ δῖα συ ι16 
αυδαινδ Ὀτγθνιοτγὰ ν ἀοθδηΐαν ἰδ ῃ βιξβοθσθ ῬΟδ6Θ: τάοὐο ὯΘ 
᾿υπβεοτθίως ἴῃ. δι νου 8 εῷ ϑείῳ αὐτῆς, 864 τοῦτο αὐτῆς ἔοικε 
τῷ ϑείω, Ἀος ε6δὲ Πὶς υἱ ΑἸΟὶ, τῷ ϑεῷ. ΟΡ 14 τρβυπὶι δυΐθηι, 

᾿ ασυοὰ 
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αυοὰ πϊπιῖδ Ὀγονυϊίενς μᾶθο ἰσδοίδία νἀ όγϑηῖισ, δίτασι δ] χυιθπι 
6 ΡΙδιοπλοῖο ξογο δα διοθδοδηδ 2118 ̓βθγιιῖ689 διυῖϊυππαθδὲ δ. Β] εῖς- 
δε δ ΟΠ ΟΥ, 

οειπι ἐσ πος ἴρδο, αυοά ΡΙ]διίοηϊοσιι5 πἴς ιοαιθ ἔωϊ666 
εθῃβθηάιβ δδῖ, ἀρραγοῖ, χυᾶπι ρᾶτνϊ τοῖᾶ σιιδεβῈ:0 δὶϊ προπιϑῃί, 

΄υδηιαιθ Ὡ1Π114 ἔσγθ ἐχ 1088 1θΘ βϑηϊθηι54116 ᾿μάϊοῖα ἀτιοὶ Ροδ- 

εἰπῖ, Ουοὰ Ἰοπρο ϑδὴ9 δ]116Σ Θεδϑῖ, δῖ, αῃοά πϑῆῖοὸ ἔδολὶθ Βο- 
ἄἀϊθ οοπιοπάοῖ, :ρε0 ΡΙαίο Βιις ἀϊαϊοριπι δου ρδ:δδεῖ, 118 
δυΐοπι δχίθσηδ 1πάϊοῖα δΔο0116 χοιηονθδβ Σὰ πὶ, σαυοά Ῥτεγοξδεῖο 
ὨΪΉ11 πυῖτιπι, ἢ οοΟπδδγολθηιβ ϑίορδθδῃῖβ 11115 Ἔχοοσρί:δ, ἴἰ- 
Ῥϑαῖυπι δὶς Δ1|1τὸ πποάο 6866 Ρυῖϊο8β, (αγῖθ ἀθ ποὺ ἀμ διδεῖ 
Ὠθηυΐῖ, διιοΐογοηλ Ἀόσυχα νενθόσιτ Σῃδοσγίδ νοἱιι8586 δᾶ δἰδίϊπι 

Ροεῖ 1114, οὕτω καὶ αὑτὸν ἂν γνοίη μάλιςα. Φαίνεται. Αἰᾳυὶ 60 
ἴρδ8ο Ἰοςο σϑνϑζγᾶ Ἰοραπῖας δρυά Ἐμροδέμτγι, ν 18 ἰδπλεα ἴῃ 
1ρβ88 σομλπιδδιιτα ΘΟ Ρ 8 1 δυο τοάμπι: φαέγεται χὰρ οἷν 

᾿ ὥσπερ ---- 4089 ξδο116 Θππιθηἀδηῖιν 18: Φαίνεται. ᾿Αρ᾽ οὖν 
ὥσπερ ---τ οὔπὰ δρυὰ διίορθδθιμι τπο]θδίο δεγμάθίο βογιρίμπι εἷ 
᾿4,᾽ ὥσπερ. 1114 δυιΐθπι πιΐῆοῦ ΠΟ] Οα 111 Ρδγίίουΐδ, 4089 15 6. 
εἴϊας δρυά δίορδϑιυπι, δρυὰ Ἐμβθθίυτὰ. αὐυΐ 1 Μ1869 --- ἡμᾶς 
αὐτούς. Ἰγαΐί. --- ΘΧοοΓΡΕ ποτέ δμδπὶ ΔΡδΟ]ν, οι οοπιρδγοῖ. 
Ἰίδαυθ πορ Θδὲ ουγ, 4ιᾶθ ἃ ἀμποθιδ δηϊαμογιπι δοσ:ρίοσιαι 
ἀδοοτρίοειθιιδ ἀϊνογῖπιοάθ ΠΟ δ ρου ριυπίυτγ, γοὐλοάπευκ, Ῥοδῖθ 
θηξπι ϑδηι δῖἴηὴ8 μοιμοθοίθιθιιο τρϑσγᾶ δοῦῖρδθ δυριηϊδῖθ μᾶς 
ςι]α45 ἀταϊορίὶ δ] ου)δ, Ἰοηρίογοδ, Ὀχθνίοσοδ, δχοϊάθεθ, 4 
4υᾶθδο Ὡθρᾶγιι} Αἴχιθ δος ἰδηάθπι κυϊο ποβίσδθ δβϑηϊθηιλῶθ 
μαυά δρογσπθηάυπι ἀοουπηθηΐμαι δοοθῦϊ: 1π 118 ΄ιιᾶ9 Ἰορυπίῖμε 
Ἰηξογίυδ 8. 60. Ρ. Χαὶ, ὅπερ γε ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ 
ϑεῖον καὶ λαμπρὸ» δρῶντες πράξετε. Ναπι ᾿ᾶθς τοῦ λαμπροῦ 83» 
ΡῬΘΙΙδίϊο ἴῃ δαρθειοσῖθυδ ποῦ ἰθρίτν πΐδὶ ἴὰ οοηίγονθσεα 32 
δΟΙπλοΣΒ ρᾶχίθ; πδῆ8 δάπιοάδμαι δαι16ξδοὶε τ δι οἰ θπαιαομα 
οὐδθεναῖϊο, νϑυβθᾶ ὅπερ --- ἐλέγομεν τοξοετὶ μοδδα δά δο]ιιπὶ ἐφὲ 
εἰς τὸ ϑεῖον, αἱ τὸ λαμπρὸν Ὠϊς ἄοπιιπι ἃ δοτίρίοσθ δάμο 
ἴμπι 81, 

4.41|1- 



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕΨΤΕΡΟΣ 
Ἡ 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΕΥΧΗ͂Σ ". 

(ὐδμοφιιπίων εἰ λίο. εοἵὲ 
ΒΘΟΟΜΚΑΤΕῈΒ οἔ 

ΑΙ,05181 Α Ε5. 

ἤμονμπι ἐ0 σογοπαΐίμη Αοίδέα δὴ οὐδεμάθηίο, ργϑοαη" 
ἀΐϊηνε σαμδα ἐπ Ἰορρίμε ργηϊείοοηέθηι. δου ἤέ α6 
᾿νοοέδι οἰυῶ ἀο Ῥοίο. Ζ)οοσέ αμέφηι ἡμοομεε ὅδ0- 
οΥ̓αΐθα, ργδοθα 6826 γῈπὶ! πα χῶὲ ἸοπιΉ ἢ; αἀοὗονο ΜΕΝ 
»γέωϑ πος 4εἶγ6. φμΐά 9:1 δοπιπι., χιία ταΐμη, πὸ ἐπ- 
υἱέ οἱ ἑπδοῖέ ηιαΐϊα ποδί ἀρργθοοηι. ΙΝοδβοῖγθ ὑδγὸ 
ἑὰ δοριέμον ρμϊογοιημθ. ἤἡμαγο ἄδθος εὐηρίοϊζοτ 6886 
γοραμάοι. μὲ ὅοπα ἀοπές τιαΐα ἀοροίᾳκαρμί. οΌΠ αμΐδηι 
Ὡρἰεμπαϊάα ἀοπαγία, πδημθ ἔρδα γἱΐθ ροταεσία φαονύϊεοτα 
»ίαεογθ αἰἰΐβ, το πιορζοηε ρμίαριν δοπαμβ. «οαἀοοίαῃ ; 
ηκοά ἐτορρίο Τιασεάαοηοπέογηι, ργοδαΐ. ᾿ 

Ἠΐνης ἀἄϊαίζορια ίορεπεθ ηιυΐάοηι 1, αδνίξμα δίηδ 
εἶα φεεριείοπὲ ποία ἐπ ξοηωΐπ ΡΙαίομ ορεογδιεϑ τϑοθη.- 
“εἰ. ἰαμάαπίγμο μὲ Ῥίαίοπίοσια Αραμ Κ΄. Η. 8, Ἴ. 
εἰ Οαγαπμπαίίοΐ 6. Ρ. Ἰῤοηιαν Πἴαρ. υ-. εὔχομαι. ε- 
γι 61 Αἰδόπαθο 11. ρ. 506. 6. αἀἰθούημ 7μἶ886. 7,͵Ὧἢ 
ἑοῦ απίξημον φωΐ Χοπορλομέΐ ἐγέδμογοπί. ὄμαθ ορί- 
πἴο οὲϑὲ ποηνίμὲ φιρά : δεΐαπι 6 γϑοθηέογεδη8 ενεέἑἐοἵδ 86 
ργοδαυΐϊί, ἐπ 60 Ἰαπιθη οημι68 78 γ6 γεϊδως ἤἀοαέθ αἰέφμεα 
ἕη ἤΐδοθο νοῦμϑ αποίογίαϊίΒ οδ σορεοηίίμηΐ9. Ῥίαίομῆ 
ἦμπο ζίδγιθη πο 6856: γιῖρρο ηιμΐ αὖ ἐἰϊέμ8 ἀἰϑοτοηπάξ 
γαϊίοηθ τέμπη, ἀὐθίάφαξ οἱ ρέμα ἑαηπημαπι εογία 

Ἐ Ἰωδοῦριῖο 6 τόρ. [μδοτὲ. 8, 59, Ρ6:8. ἐΡ 
ο:᾿ 



118 Α ἸΚΙΒΙΑΖΜΗΣ 

ρομαῖ. ημαθ ἀοείγμαθ ϑοοταίἑε ῬΙαίοηΐεί, φιαΐθηι δὲ 
αἴδέ ζδτιίε σορπουΐημιδη) ρίαπθο αὐαυοσγϑοηίνρ; δ φια 
γὸ υἱάοαΐμ" γιΐ μδονίμδ ϑαπὶ ἰγαςσίαυΐέ δο ]Ἰοἰοτιδομοσ, 
1)6 απίῤῃμίίαίς Ἰαμοη ζδνέ πθπιο αὐἦες ἀκδιίαυίξ (οΣ 
ποί. 4. αὦ ἃ. 2. οἱ ποέ 1. αὐ ἃ. 20.; ἑἀθργμθ γδ πενΐ- 
ἔας εὐμέϊηοί π05 οἴη σαγίο 7γμοίν Ἰοροηάαϑ., 060 56 
ΡΙαίοπθηι 6486 ογθάαε φμὲ ἦαες ἀοοθαΐ. 

. 

"4 . 

1 ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ὦ ' ᾿Αλκιβιάδη, ἄρά γε πρὸς τὸν ϑεὸνμ 
προσευξόμενος πορεύει; ΑΛΚΙΒΙΑΆΔΉΣ. {Πάνυ μὲν οὖν, 
ὦ Σώκχρατες. ΣΩ. (ΦΦαίνει γέ τοι ἐσκυθρωπακέναι τε καὶ 
εἷς γῆν βλέπειν, ὥς τι ξυννοούμενος. «4.4, Καὶ τί ἄν τις 
ξυννοοῖτο, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. Τὴν μεγίξην, ὦ ̓ ΑΑλκιβιάδη, 

Ῥ, ξύγνοιαν, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐπεὶ φέρε πρὸς Διὸς οὐκ οἷα 
τοὺς θεοὺς, ἃ τυγχάνομεν εὐχόμενον καὶ ἰδίςς καὶ δημοσίᾳ, 
ἐγίοτε τούτων τὰ μὲν διδόναι, τὰ δ᾽ οὔ; καὶ ἔςιν οἷς μὲν 
αὐτῶν, ἔξι δὲ οἷς οὔ; 41. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Οὐκοῦν 
δοκεῖ σοι πολλῆς προμηϑείας γε προσδεῖσθαι, ὅπως μὴ λή- 
σει τις αὑτὸν εὐχόμενος μεγάλα κακὰ 5, δοκῶν δ᾽ ἀγαϑό; 

ψοῦδο ΠΟ ἔογηιδζιιξ δηΐ 4 Ἡϑοοϊεϊῃμαπι 46 ρυθοΐδιιε 
αὐ 1, ορ᾽τπιᾶθ δυὴξ ἴδλπα ξρεδάχιιθ ΘΟΟΓΑ ἀγα πὶ ὈΥΘ- 

οὐπῈ 51 ΠἸπιᾶπι σΟΠΙΠΊΘΙΙΟΥΑΥΣ - [.}Δ6 ἀμδθ ἸοσουτοΣ68. 
οὲ Χοπορβοῃ Μοιῖοσ, 1, 3, μὲξ ξυϊυγιπι ὅπως μὴ 
Οοπέοτγδηίις ρῥγδϑίοσθδ, 4 διίοσδ ρεζ δουϊβίιπι ὅπως μῆ 
ὁχ δος ἀϊδῖορο. πε] τπὶ Ρτο- λαάϑῃ ὑνμα. Οτδπῖπι. ᾧ, 13 
ἔοθοοθγθ, 7ινθη}}185 δδῖ, 10. (126), . οὐπὶ ποῖ.): σχυλγιπι 
Ῥεγεοῖυβ δῖ, 2. Τλιοΐδηιι ἷςα- ἦῪπδθο οδὲ ῷ. 22: ὅπως μὴ 16- 
ξοηι. ο.. 25. οἱ Νανιρίο 9. οι ϑὴς σεαυτὸν εὐχόμενος κακὰ, δο- 
ο. 13. εη4. . κὠν δὲ ἀγαθὰ. Ἑυϊυειπι δ» 

ἴθπι λήσει σοτγυρίυπερ, Βυσιι 

χ] 

5 ψυϊβο οὐπὶ γϑη, 2, ὅπως μὴ 
λήσῃ τις: οοἴοτι λήσεται οΟἴ}8- 
80 τὶς. Αἴ 6. 18. υνῖ δαάοπιὶ 
νογθα σϑροϊμηϊαν 1 ΟΠΊΏθ118 
Ἰορίτυν λήσῃ τις. Ἰεῖδλτιιπι 16- 
σῃομιπι δἰίοσα βοοθοδ, δ᾽ἴογα 
Βασθασαβ. Νδπι λήσεται ξιιῖι:- 
Τὰπιὶ αὶ νοτδὶ λαγϑάνγομαι, ουἱ 
πο ποῦ οδὲ ἰοουδ: λήσῃ δυ- 
ἴοπι σοηϊιποίϊνυδ 6δβοὲ δο- 
τἰδὶὶ ρεῖπιϊ, αιϑ]θΣ ἀθ πος 

αυθ ἰδῖοδδὲ ἴω λήσῃ Βῖς εἰ 
8. 18. φιιϑι ῥοδέθειθεθαι ἴ0’ 
οὐπὶ διιθηάαῖθ ἴᾶπὶ μομη 
δίθρῃ. ἴθ ΤΉδδ. ν. μαργοί. 
[91 1 ΡΙδι. Οοτῇ. Ῥ. ἐς. ἃ, 

ὅπως μὴ λήσετε ὃ [ 
ΑἸιογᾶ νϑῦο ῃοδῖγι Ἰοοῖ οοΐ- 
τυρίοῖα λήσεται τιᾶῖᾶ 6 λήσει τις, 

μνθ 8]. 10, 7: ΣΕ νεγίεγε 
ἄονποι ἑοέα ορεαπείδι ΠᾺ 
Ῥὲ Μαεῖϊει. οἱ ν. 411. ἢ 

. ΓΙ 
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οἱ δὲ ϑεοὶ τύχωσιν ἐν ταύτη ὄντες τῇ ἕξει ἐν ἦ διδύααιν 
αὐτοὶ ἢ ἃ τις εὐχόμενος τυγχάγει; ὥσπερ τὸν Οἰδίπουν αὐτί» ε. 
χὰ χασὶν εὔξασϑαι χαλκῷ διελέσϑαι Ἐὰ πατρῷα τοὺς -υἷ- 
εἷς ", ἐξὸν αὐτῷ τῶν παρόντων αὐτῷ κακῶν ἀποτρσδήν τινα 
εὔξααϑαι, ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι κατηρᾶτο δ. τοιγαρ« 
οὖν ταῦτά τε ἐξετελέσθη, καὶ ἐκ τούτων ἄλλα πολλὰ καὶ 
δεινὰ, ἃ τί δεῖ καϑ' ἕκαςα “ λέγειν; 4. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν, ὦ 
Σώχρατες, μαινύμενον ἄγϑρωπον εἴρηκας. ἐπεὶ τίς ἄν σοι 
δοκεῖ 7 τολμῆσαι ὑγιαίνων τοιαῦτ᾽ εὔξασϑαι; ΣΩ. Τὸ 
μαίνεσϑαι ἄρα ὑπεναντίον σοι δοκεῖ τῷ φρονεῖν 1; ΑΛ: 
Πάνυ μὲν οὖν. Σ,Ώ. "άφρονες δὲ καὶ φρόνιμοι δοκοῦσιν 
ἄνϑρωποι εἶναί τινές σοι; 4.4. Εἶναι μέντοι. ΣΩ. Φέρε 

δὴ ἐπισκεψώμεθα, τίγες ποτ᾽ εἰσὶν οὗτοι. ὅτι μὲν γάρ εἰσί 
τινες ὡμολόγηται ἄφρονές τε καὶ φρόνιμοι, καὶ μαινόμενοι 
ἕτεροι. (4. ΜὩμολόγηται γάρ. ΣΙ. Ἔτι δὲ ὑχγιαίνοντές Ὁ. 
εἰσί τινες; Α11. Εϊσίννυ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀσθενοῦντες ἕτε- 

900ι; Α΄. Πάνυ γε. ΣΏΩ, Οὐκοῦν οὐχ οὗ αὐτοί. 44. 
Οὐ γάρ. Σ,. .4ρ᾽ οὖν καὶ ἕτεροί τινές εἶσιν, οὗ μηδέτερα 
τούτων πεπάνϑασιν; ΑΑ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Ανάγκη γάρ ἔςιν 
ἄνθρωπον ὄντα ἢ νοσεῖν ἢ μὴ νοσεῖν. 414. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ,2. Τί δέ; περὶ φρονήσεως καὶ ἀφῥοσύνης ἀρά γε τὴν αὐ- ες. 

ἔπαγε πειγιϊτιδι νοία ὀχαι- 
ἄἑεα πιαἰίρτις, 

3. Αὐτοὶ, “ροπέξ, ἢος οεῖ, 
οἰϊαπιδὶ 4118 68 Ὡοη ργδοᾶζθ- 
αὐτ ΔΒΘΕΛΝΗΜΕΑΡΥ. ΜΝοχ 
ἀθ ν. αὐτίκα γιὰ. [πα. 

ἃ γιά, Ἑυγρ. ΡΒοθηΐββ. 66. 
Ὡδὲ ᾿Ιφοδβία πᾶυγᾶηβ ἢ]108᾽ 1Ώ- 
οἴυ81880 ρῬδῖγοπι ἀοηπι 81186, 
δῖι: 

.- -- πρὸς δὲ τῆς τύχης νο- 
σὼν ᾿ 

"Δρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιω- 
τάτας, 

Θηκτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλα- 
᾿ χεῖν τόδε. 

δ τ ᾶϑθο τηϑῖτιι85. σοἕλ6- 
Υϑγθ νἹἀογαπίυν, νἱγὶ ἀοοῖὶ 16- 
δειᾶιιπι σοη͵δοθτγιηῖ ἐξὸν οὖν» 
ἃιιξ ἄιοθ Εἰοῖηο, καὶ ἐξόν, 

Νουΐτο οριιβ1 Νά 11πὰ ἐξόν 
οομδοεθὶ αυϊάδαι οὐπλ ὈΓΔΘ- 
οθάἀθῃιθιι8, 864, Ὡ2ΟΥΘ ὈΓΟΥδι18 
Ῥ]δίοηϊοο, θἱάθπι πο Σ δᾶ 1Ρ- 
8ἃ αυδ0 ρεΔθΘοθδβθιδηῖ, τ ο8- 
108 114 δηΐπο ἱπου]οθηἴμξ, 
Ῥδι]ο δἰτῖθυ δημηι δῖα 1ἴθτιπι 
δι )εϊυπίυς, Ὑιά, δὰ Οτῖι. 
43. Ἔοχίῖγ. 

6 (ο38]. καϑ᾽ ἕχαςον.. 

1 νι, αὐ ΑἹἸ-. Τ,ἀ. Ὡοῖ, νᾺ “ 

1{Ὑ]ρὸ τῷ σωφρονεῖν, αυοα 
Θδῖ 1 β8οΐο δύ. Ετ β8ῃ 96. 
ΑἸῖδ8β ορροπίίυν ὃ σώφρων τῷ 
μαινομένῳ. Χεπορῆ. Νῖθπι. 1, 
1. 16. τί δίκαιον, τί ἄδικον; τί 
σωφροσύνη, τί μανία; 5584 ἢϊς 
οθγῖθ ϑογὶρίυγδηι οοαΐοσιπι φρο- 
γεῖν τϑοῖθ ὈγδοἸδίδηιχ 6656 α60- 
οϑηΐ Ὀγιίπιᾶ ϑρῃὶ 3, νεσρὰ δὲ 
τοῖᾶ αἸδρυϊδῖῖο. ἡ 

Μ42 3. 516 
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τὴν ἔχεις γνώμην; 44. Πῶς λέγεις; ΣΩ. Εἰ δοκεῖς οἵἷ- 
ὄντε εἶναι ἢ φρόνιμον, ἢ ἄφρονα ; ἢ ἔξι τι διὰ μέσου 
τρίτον πάϑος, ὃ πόιεῖ τὸν ἄγθρωπον μήτε φρόνιμον μήτε 
ἄφρονα .411. Οὐ δῆτα. ΣΏ. ᾿Ανάγκη ἄρα ἐςὶ τὸ ἕτερον 

2 τούτων πεπονθέναι. ΑΑ͂. "Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΦ. Οὐκοῦν μέ- 
μνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι μανίαν φρονήσει; «4.1. 
ἜἜγωγε. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πά- 
θος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρονα 
εἶναι; (1. ἹὩμολόγησα γάρ. Σ.Ώ. Καὶ μὴν δύο γε ὑπε- 
γαντία ἑγὶ πράγματι πῶς ἄν εἴη; «4.4. Οὐδαμῶς. ΣΩ. 
᾿Αφροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει ταυτὸν εἶνα. 4.1. 

͵, Φαίγεται. ΣΏ. Πάντας οὖν ἂν φάντες ", ὦ ᾿Αλκιβιάδη, τοὺς 

ἄφρονας μαίνεσθαι, ὀρθῶς ἄν φαίημεν ". αὐτίκα τῶν σῶν 

Ε δὶς ἔγτϑθ ορῖί.: 8111: Σὲ δο- 
κεῖ σοι οἷόντα: ΔἸ} Δοκεῖ σοι 
οἷόντε.ς Οὐδθ οπιηῖδ πιδηΐ- 
ἔοδοῖο διιιῖ οοτγιρίδΔ. Νοβ διυ- 
ἴθηι πιο] αυϊάχυδηι δέζογγθ 
ὭΟΏ Ῥοδδιιπλι5 60, ΄μοὰ οἾτπι 
Ῥτγοροϑιειΐπιι : Εἰ δοκεῖ σοι ἀνά-- 
γκη, εἶναι ἢ φρόνιμον ἢ ἄφρο- 
γα. Ουδηαιδηι ΘΧΘΙΏΡ] πὶ ΠΟῚ 
Βιρρϑοῖδὲ οἦι8ϑ διθονοσιθῃ- 
ἴδ ργσο: δἰ δοκεῖ σοι ἀνάγ- 
Μη εἶναι, ἄνθρωπον ὄντα εἶναι 
ἢ φρόνιμον ἢ ἄφρονα. Μοοεπι 
ἴδλίθθη ἀνάγκη τοαχυΐγογθ νἱ- 
ἀοηίυς ρεδϑοοάδεοηΐϊα, οὲ οχ- 
Ῥγθδοῖξ οδηάάθπι ΕἸΟΣΏι8, ψν6Γ5 
ἴθπ8: Ορίπαν λοπιΐσιετε ἀπὲ 
Ῥγμάδσηεεπι μὲ ἐπιργμαϊ τισι 
946 ΟΡοΡ 667 οἱ πιοχ ἷρ8θ 
ϑοος. χοροί ἴῃ 8: ᾿φνάγκη 
ἄρα ἐςὶ ---- 

. 85 Ῥίυνο Βος ἄν δά φάντες 
Ῥτορσῖθ πο ρου ηθῖ οὐπὶ πος 
δἷῖ ργοὸ εἰ φαίημεν: ἰϊδ ἔπέτᾶ 
Φ. 14. ἀρ᾽ οὐκ ἂν ὀρϑῶς λέ- 
γοιμᾶν. φάντες --- Ὅότυπι ΠΟ 
Ὡδ1 Ῥτπλυπα Ἰοουπὶ μΡοὲ φάν- 
πῶς, ὯΘ ΔΌθοΟΪι6 1:ἃ Ῥοβιίιπι 
νἱάοδῖιν, ριδϑοϊριἴυσ δ[διϊπι 
νοουΐα ὦν, αι ὩΣΠΙ] Ομ Ώι18 
δι.0 ἴοοο γϑρϑιϊυς, δῖ. οἵϊδπι 
9. 8. οἱ δὲ πολλοὶ οὐδὲ ἂν τυ- 

ος διδομένης ἀπόσχοιντο 
ἕν ΤΆῦΡΟ Οὐμε πᾶ, 

4 ϑδϑεῤἰῥοίογτιαοΐῦόγο ἸΏΟΥΙΤΟ. 
αἴϊνθ ἢᾶθο ν᾿ ἀδηῖως ϑἤδεγθης- 
ἃ, 4Φιοηπῖᾶπι, υἱ 6 δϑαμυθηῖς- 

Βιι89 ῥδίοῖ, ἤᾶϑθο Ὡοῇ δϑὲ ᾿ρεῖ- 
:6 ϑδοογδῖί6 δοῃϊθηϊα. Ἐθοῖθ 
886, Τδιθη νϑγδπιὶ 1ῃἴουζο- 
βαϊϊοθηι,), δ8:0ὴ)0 οἴϊδπι 810 
ποίϊδη δπι, ἴῃ [41}10ὃ1᾽΄Ὲτ ποὩ 
δβῆοθοο, 40.810 δὲ οἰΐδαι 
ταθοϑάθηθ ἐ]υὰ ᾿“φροσύνη 

ἄρα κ. τ. Δ. Ουΐρρο μὲν νο- 
οὐ]Δ86 ἄρα οἱ οὖν τῇ 1411 οο]- 
Ἰοσιῖο Ὠ1Π11 Υθνοσὰ 88βούδίι, 
ἐε Φη  Π γπιθηιδία ἰδηΐι πὶ ΡΓοΟ- 
Ῥοηυηῖις 4146 Δ] 16.118 δῖνθ 
ΔΙ Πγπιδιϊοηθπι δὲνθ δχοθρίϊο- 
Ὧθπι ΘΧΡΘΟΙΔΗΪ, ι86 ἔδπηοθα 
1π νυ] ρ 8116 ῬΙδίοιδ Θχθιιρὶν 
δις ρμοδὲ φαέημεν ἱἰηδοειυζ 
οὐυδηιοῦ! Α]οΙ 1818 ΔΕ τ  διῖο 
Ἰγαΐ, οὰ Ῥτδοῖοσς ὕϑῃ. ΚΣ ἴὰ 
110 σοά!οθ6 οοπηρᾶγζθῖ: ὨΘΩ11 
οχργοβϑῖὶ ΕἸουθ. Οὐ08 80- 
αυΐϊπιιτ. Μοτυθ Θηἶπι νοχ αὖ- 
τίχα ὈτΔΟΟΘαΘὨΙ δου οηϊ 8[8. 
τὶ διδηδοίμυγ; αυο ἔδοεῖο 
ϑοογᾶῖοθ δἰιγπιδίομοπι Α]οἷ- 
διδάϊο ρῥγδοεῖρις ἱΐθγιιπι, δ6ι- 
ἸΏΟΏΘΠ) δι πὶ σοηϊημδηδ 2}. 
10 ἐπεί Τυηο διιῖθπι Ὡοη 
ΔΙΡΙ8 Ιοους 6δὲ 1}}} δϑῆγς 
Δ ΟΣ, 4086 2 διρθεῖοι- 
θυ Ἶδπι σοπίϊηθίῖις: αυᾶζθ 
δθηϊθΘ [140 δυο, ἄφρονας 
γαι τοὺς πολλοὺς, διἰδλῖῖπΣ Δά- 
ἅϊε δϑοογδῖθδ ἴδθο, οὕς δὴ σὺ 

μα.- 



ΦΕΤΤΕΡΟΣ. 181 
ἡλικιωτῶν εἰ τινες τυγχάνουσιν ἄφρονες ὄντες, ὥσπερ εἰσὶ, 
καὶ τῶν ἔτι πρεσβυτέρων. ἐπεὶ, φέρε πρὸς Διὸς, οὐκ οἴει 
τῶν ἐν τῇ πόλει ὀλίγους μὲν εἶναι τοὺς φρονίμους, ἄφρονας 
δὲ " τοὺς πολλοὺς, ος δὴ σὺ μαινομένους καλεῖς; ΑΑ. 

᾿ Ἔγωγε. ΣΏ. Οἴει 5 ἂν οὖν χαίροντας ἡμᾶς εἶναι μετὰ το- ς. 
σούτων μαινομένων πολιτευομένους, καὶ οὐκ ἄν παιομένους 

.καὸ βαλλομένους, καὶ ἅπερ εἰώθασιν οἱ μαινόμενοι διαπράτ-- 
τεσϑαι, πάλαι “δὴ δίκην διδωκέγαι; ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ μακάριε, μὴ 

οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει 7. 414. Πῶς ἂν οὖν ποτ᾽ ἔχοι, ὦ 
Σώχρατες ; κινδυνεύει γὰρ οὐχ οὕτως ἔχειν ὥσπερ᾽ φήϑην. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. ἀλλὰ τῇδέ πὴ ἀϑρητέον. 4.4. Πῆ 
ποτὲ λέγεις; ΣΏΩ. Ἐγὼ δὴ σοίγε ἐρῶ. ὑπολαμβάνομέν τι- ά 
γας εἶναι νοσοῦντας, ἢ οὔ; ΑΔ. ἸΙΠάνυ μὲν οὖν, ΣΙΏ. 
᾿Αρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν νοσοῦντα ποδαγρᾷν, 
ἢ πυρέττειν, ἢ ὀφθαλμιᾷν; ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι, καὶ μηδὲν 
τούτων πεπονθὼς, ἑτέραν νόσον νοσεῖν; πολλαὶ γὰρ δήπον 
γέ εἶσι, καὶ οὐχ αὗται μόναι. 44. Ἔμοιγε δοκοῦσιν. ΣΏΩ. 
Ὀφϑαλμία οὖν σοι δοκεῖ πᾶσα, νόσος εἶναι; «44. Ναί. ΣΏ.". 
ἯΑρ᾽ οὖν καὶ πᾶσα γύσος, ὀφθαλμία; «441. Οὐ δῆτα ἕμοι- 

4407γε. ἀπορῶ μέντοι πῶς λέγω. Σ,Ώ. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν ἔμοιγε προ-- 
σέχῃς τὸν νοῦν, σύν τε δύο σχεπτομένω τυχὸν εὑρήσομεν ". 

λ 

μαινομένους καλεῖς, υἱ ὁ0 οἷ- πηϑιογδπη8, 866 ΘΧΘΙΠΊΡ[ πὶ 
8 ΘΙυσθδξῖ 111}108 Δ55ΘΓΙΣΟὨ 8 φυοσυο δ᾽ τ Πἶτθπι., αυοὰ 9 
ῬΡαγδάοχίδ, Ἑομοῖθ χαἱηδίχγανι: Ηδεημθοε- 

Οὐπι μοῦ εἷξ ποίυπι μὰ ἢμ6: (Ὁ. 196. ο.) ἀλλ᾽ ὁρῶμεν μὴ 
ϑιοϊσοτιιπι Ῥᾶγδάοχοῃυῃ (Οἷς. λγικέας οἴεταΐ τε λέγειν καὶ οὗ 
Ῥαγδά. ἀ.}, ὅτι πᾶς ἄφρων μαΐ- λόγου ἕνεκα ταῦτα λέγει. Νὰπι 
ψεται, ἰθιροτθ 1]}118 δϑοῖδ δΐθσμπι Ὁ. 187. Ὁ. ἃ σοάϊξουπ 
δοτιρίυδ ν᾽ άἀ6εϊ ροῖθοῖ πὶς ἀἱᾶ- 
Ιορυδ. ΒΟΕΟΚΗ͂. 

δ Β96. οὐπι ΟΙατκ. γαῖ, ϑ:. 
δὲ δή. 

6, δὰ ΑἹοἱ. 1, Δ. ποῖ. 2. 

7 Ἱπαϊοδένυπι ρᾶτίίουϊδθ μή 
δάἀάιυπι, αυληὰο σϑτγίιπι θεῖ 
Ἰοχιθηῖ αυοά νθϑγϑηάιιπι 6686 
“το, δυρτὰ νἸ ἀπ ΜΘηο.26.. 

᾿ς 849 .92Ὶ Η Ποῖ. 1. 10. Δοκϊδῖο, ἴω Ῥγδθ- 
Β6ηΪ ᾿ΓΙοᾶ γθ8., οὐπιὶ ἴδη) 
Σδοῖ]15 διῖ 1ἀρϑ118 :ηἴον ἔζει οἵ 
ἔχῃ; υᾶτο δῖος πο ἴδηΐιπι 
σοηδοηδυπι οπληξαι οοάϊοιηι 

δοχιρίιγα ὩΣ ΠΟ ΔΙΏΡ]11:ι8 
οογίπι, Ὁδ1᾽ ΒΟΚΙΚοΥ σοροδυξ, 
ϑιγδυνεύηται, ϑἴορμαπο δὲ. ὑπὸ 
οοὐ, ἀδηῖθι8 --- δεαγ) οἔ συμ-- 
βαΐνῃ εὐπι δϑίθρῃ., οοάϊοῖθυθ 
δηιθη οὐμπῖδιι8 ΔΩ Ε1 0118 ----ξί. 
Αἀάθ ]οουπι 1κἰοἴδηι ὮὉ, Μοεῖ. 
16, 2. ὅρα γοῦν μὴ τὸ ἐνανείον 
ἐστί. σὺ μὲν εἶ ὁ “Ηρακλῆς, τὸ 
δὲ εἴδωλον γεγάμηκε τὴν Ἥβην. 

1 Ἠοηλοεῖοδ ᾿πδιῖο. ΠΙΔά. 
Σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω 

καὶ τε πρὸ ὃ τοῦ ἐγόησεν. --- 
σύν τὸ δύο Ἡ. 6. καὶ σύνδυο. --- 
Ῥτο νυΐρ. σχεδὸν. ᾶριΐι5 εὐχὸν 
ἀθάοτευμξ ορίϊαιὶ. ΕἸ 

ᾶ 
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ΑΑ. ᾿Αλλὰ προσέχω, ὦ «Σώκρατες, εἰς δύναμιν τὴν ἐμήν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὡμολογήθη ἡμῖν ὀφθαλμία μὲν πᾶσα, νόσος εἷ- 
γαι, νόσος μέντοι οὐκ εἶναι πᾶσα, ὀφθαλμία; .,.4.. Ὡμολογή» 

5, ϑη. Σ,Ώ. Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοκεῖ ὁμολογηθῆναι. καὶ γὰρ οἵ 
πυρέττοντες πάντες νοσοῦσιν, οὐ μέντοι οἱ νοσοῦντες πάντες 
πυρέττουσιν, οὐδὲ ποδαγρῶσιν 5, οὐδέ γε ὀψφθαλμιῶσιν, οἶμαι" 
ἀλλὰ νόσος μὲν πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἔξι, διαφέρειν δέ ὃ φασιν 
οὗς δὴ καλοῦμεν ἰατροὺς τὴν ἀπεργασίαν αὐτῶν. οὐ γὰρ 

2.ϑ («ἱ 

πᾶσαε οὔϑ ὅμοιαι οὔτε ὁμοίως διαπράττονται, ἀλλὰ κατὰ 
τὴν αὑτῆς δύναμιν ἑκάξη 5" νόσοι μέντοι πᾶσαί εἰσίν. ὥσπερ 
δημιουργούς τινας ὑπολαμβάνομεν, ἢ οὔ; «4.4. Πάνυ μὲν 

5 οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν τοὺς σκυτοτόμους, καὶ τέστοτας, καὶ ἀν- 
δριαντοποιοὺς, καὶ ἑτέρους παμπληϑεῖς, οὗς τί δεῖ καθ᾽ 
ἕκαξα λέγειν; ἔχουσι δ᾽ οὖν διειληφότες δημιουργίας μέρη, 
καὶ πάντες οὗτοί εἶσι δημιουργοί" οὐ μέντοι εἰσὶ τέκτονές 
γε, οὐδὲ δ σκυτοτόμοι. οὐδὲ ἀνδριαντοποιοὶ, οὗ ξύμπαντές 

Ῥ. εἰσι δημιουργοί. ΑΔ, Θὺ δῆτα. ΣΩ. Οὕτω μὲν τοίνυν 
καὶ τὴν ἀφροσύνην διειληφότες εἰσί" καὶ τοὺς μὲν πλεῖςον 
αὐτῆς μέρος ἔχοντας μαινομένους καλοῦμεν, τοὺς δ᾽ ὀλίγον 
ἔλαττον, ἠλιϑίους τε καὶ ἐμβροντήτους" οἱ δὲ ἐν εὐφημοτά- 
τοις ὀνόμασι βουλόμενοι κατονομάζειν, οἱ μὲν μεγαλοψύχους, 
σΐ δὲ εὐήϑεις, ἕτεροι δὲ ἀκάκους, καὶ ἀπείρους, καὶ ἐνεούς. 

ο. εὑρήσεις δὲ καὶ ἕτερα πολλὰ ἀναζητῶν ὀνόματα. πάντα δὲ 
ταῦτα ἀφροσυνὴ ἐςί" διαφέρει δὲ, ὥσπερ τέχνη τέχνης ἡμῖν 

6 Τὰ άθπι Ῥγο ψυ]ρ, πο- 
δαγριῶσιν, αυᾶϑ που νι οῖυς 
4486 Ἰορ᾽Ί Δ ἀρυά δηΐαυϊο- 
Τὸ ἴοτιαωαῦ. Νδηι ἔογπιδηι ἢ 
ὧν. ατᾶπὰ ἃπιδηΐ Ὦδθο νουύθᾶ, 
δι] ἸοΙογεπι, ποδαγρῶν Ῥταθ- 
δὲ Ἰρδὰπι Ὡοπβθῃ ποδάγρα: 
φιοά δϑοὺβ δβὲ ἴῃ ὕδερος, 
ὑδρωψ 8], χυιᾶθ ἔογτπιάπ ἐπὶ ἦν 
τουϊυδηΐϊὰς ἂὉ 1ο ὀφϑαλμιῖν 
οἱ 511} } 10 0.6. ἀδτιναῖ5 ἃ δυ θεῖ, 
ἢ ία. Οὗ ψωρῆν ἴῃ σοπιπΊθηΐ. 

οΥ Βοιεῖς. δά σογᾷ. Ρ. 494. δῖ, 

3 γυϊρο δή, ρτο αμο δὲ, 
ᾳυοά γτοχυῖει δϑεῖθ 8 Ογδί: ΟὨ 8 
δὲ χρεία ΕἸΟΙΏΣ νϑυδῖο. ΠΟῊ 
Ἰηνθυΐαπεο ἰδπιθὴ οδὶ Ὡἶδῖ 1. 
Ῥᾶς. Β οἱ ὃ Ἵοοσζ. ἴῃ Οοἱδὶ. 

4 Ἑτοηυπι, οἱ χυὶΐὶ θιπ οἷ 1πὶ 

δοαυοθάπηισ., ἀθ6 Φαρδί!οηθ 
᾿δοο ἱπιθ]ρθηῖθδ. δ ποι δθγ 
σογγοχῖῖ ἴῃ Ἰοχῖοο ν, διαπράτο 
τῷ (ν. πὰ. 1π ἄπεργ. οἷ διαπρ,ὶ 
σΘογ 1861π|ᾶπὶ 8: πὴ} ὈΓΟρΡΟηδΩ 
εἰπϑηὐδιίϊίομθπι ὅμοια ὈΓο ὅ- 
μοιαι. Νίδηι ἰβδίυά οὐχ ὅμοιαι 
1 ϑυρθγιοῦιθιιδ 4Ππι δ8119 981:- 
Ῥοῖσυθ σου θηδιπι 6βῖ: 
Ῥδγίουα γάρ διιΐθηι, δι8θ 
δρβϑοῖαϊ δὲ διαφέρειν τὴν ἀπερ- 
γασίαν, πθοθβδαγῖο 1ηϊτοάμορίο 
ἀοῦεῖ θησ δαηδυηι, τποῦθοϑ 
ἀΐϊνογβα ἀϊνοτοῖ πιοάθ ορεγαγ. 
Οοαα, οριϊπιὶ δωοιδι συοά 60- 
ἀφρπὶ ἀυοιῖ: νι, Βδβῖ, Αρρ. 
δὰ Οτορ. ον. Ρ. 769. 

8 ΟἸαδεῖ. γαῖ. δ. χαί. 
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κατεφαίνετο, καὶ γόσος νόσου. ἢ πῶς σοι δοκεῖ; ΑΙΑ. Ἐμοὶ 
μὲν οὕτως, «ΣΙ. Οὐκοῦν ἀπ᾽ ἐκείνου πύλλεν ἐπανέλθωμεν. 
ἣν γὰρ δήπου καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου, σκεπτέον εἶναι τοὺς 
ἄφρονάς τε καὶ φρονίμους, τίνες ποτ᾽ εἰαίν. ὡμολόγητο γὰρ 
εἶναί τινας" ἡ γὰρ οὔ 5; ΑΛ... Ναὶ, ὡμολόγηται 7. ΣΏ. 
ΔΑρ᾽ οὖν τούτους φρονίμους ὑπολαμβάνεις, οἱ ἄν εἰδῶσιν ἁ. 
ἅττα δεῖ πράετειν καὶ λέγειν ; .4.1. Ἔγωγε. ΣΏ. ᾿“Ἄφρονας 
δὲ ποτέρους; ἀρά γε τοὺς μηδέτερα τούτων εἰδότας; ΛΑ. 
Τούτους. «ΣΩ. Οὐκοῦν οἵγε μὴ εἰδότες μηδέτερα τούτων 
λήσουσιν αὑτοὺς καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες ὁ ἅττα μὴ ᾿ 
δεῖ; 4.41. Φαίνεται. ΣΩ. Τούτων μέντοι ἔλεγον, ὦ ..4λ.- 6 

μη κιβιάδη, καὶ τὸν Οἰδίπουν εἶναι τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσεις δὲ 
καὶ τῶν νῦν ἔτι πολλοὺς, οὐκ ὀργῇ κεχρημένους, ὥσπερ ἐκεῖ- 
γον, οὐδ᾽ οἰομένους κακά σφισιν εὔχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀγαϑά. 
ἐκεῖνος μὲν, ὥσπερ οὐδ᾽ ηὔχετο ᾿, οὐδ᾽ ῴετο" ἕτεροι δέ τι- 
γές εἶσιν οὗ τἀναντία τούτων πεπόνθασιν. ἐγὼ 2 μὲν γὰρ Ἐ. 
οἶμαί σε πρῶτον ὅ, εἴ σοι ἐμφανὴς γενόμενος ὁ ϑεὸς, πρὸς 
ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειε, πρὶν ὁτιοῦν εὔξασθαί 
σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι τύραννον γενέσϑαι τῆς “4ϑηναίων πό- 
λεως" εἶ δὲ τοῦτο φαῦλον ἡγήσαιο καὶ μὴ μέγα τι. προσ- 

488 

6 Ἰμρδοϊιῖα ἔοτπλϊδ: οὐπὶ 
1188 δ.}0]}1ο1 βοϊθᾶὰὲ ἤ χάρ; 
Ῥοβδὲῖξ οἰϊδηι ἢ οὔ. θΟὐιδῖθ 
τ] πὶ ἕανθο πᾶ οοττὶ- 
βοηῖι ἴῃ Οοἶδὶ. ἢ γάρ; ἢ οὔ; 

7. ϑίθρῃ. νυϊὲ: Ἰγαὶ ὧμολό- 
γητο,. αυοὰ ϑοογαῖθ8 ᾿ηΐθγγο- 
ἔδιι5 ἢοο θιροσζα υἱδίυν, 866 
Ὠἰταῖα μᾶθο θββεῖ αἰ]: ρθη 
ἴθ τοϑροῃάθηδο, δοογαῖθδ οὉ 
ὨΘΧυΣπι 811} ΒΘ ΠΟ ἷ8 1η1ΘΓΓΟ- 
ξ8τθ ἀθριμῖ 118, Οοπνεπόγαῖπο 
(ἔπι) ἐπεδν" πιο -- ὁ Ἀδβρου- 
ἀδθεὶ ροϊθεὶ δδθοϊμίθ ᾿θροῦθ 
Ρογέθοϊῖο Οοηνοόπε. 

8 Τῖὰ ρῥτὸ νυΐρ. λέγοντας καὶ 
πράττοντας Ὡς τοοῖθ άπ χ 
ὁ δῖον. μΡ. 60. δὲ οοἀ. γοη. 
Ξ. Οομξ. δυρτὰ 1. Ὀ. 61 τηΐγα 
9. α. 

4. ηἴὔχετα, ἴτῖ6}1. ἀγαθά. Ῥεϊὰβ 
Δυΐοπι οὐδέ, αυοὰ Παροηὶ 11- 
θεῖ οπιθϑ, ΠΟ γαϑίιῖ ᾿οοῸ 

΄ 

6.1.6 αυοὰ δυδάρηϊθ δίορμδηο 
οἸ πὶ ζοβροδυθγδϑα, οὐκ. Ε{14Ππι- 
δὲ Θηὶα) ΓᾶῖΟ πος ΡΟΒΟΘΓΘ νὶ- 
ἀδίυς, 681 ἰδίθθῃ 1 18 8]}}- 
ηυϊὰ τϑοΐργοοὶ, συοὰ ἴῃ δέῃσε- 
πιᾶῖϊϊνα δθηϊθηῖδ οσθγῖθ ξἰᾶ 
ϑηυπήϊαγοῖ Αἰΐοιιδ δθεπῖο: ὧσ- 
περ καὶ ηὔχετο, οὕτω καὶ --- . 

5 Ἑδάοπλ ἔθγθ Ζιδὸ ῖησ δ6- 
ψυυπευς Ἰορυμῖυς οἴνδηι ἐπ 
ΑΙς. 1. 4. νίχαυθ ἀυδίυτ 68. 
86 Ροῖαβξ ΄υϊη 6Χ Βογυπι ]0- 
σού δίίθγο ἴῃ δ]ΐθγειιι πᾶθα 
ἰγδηβιαπηρῖα δβίηῖ. 984 οὐπε 
Ὡδυϊος ἀϊδίορυο Ἰοριτπλυ5 Ὀ]8- 
ἴο 8 ἔοῖυ8 ρθη δὲῖ, 1.- 
Ὀγίουπι 6δὲ συ! ἀαμᾶπι υ] οτῖειδ 
δἰαίυογθ, [1ἃ« ἰδπῦθῃ 8.0] 616 ε- 
ταδοθθγο οοῃοθάθδησιυπι ρμμῖο, 
Πΐϊο πλϑῖλιι8 αυᾶπι 111Πςς ἔδθς 
οἰπὶ σϑίθσὶ8 ΘΟ ΘΓΘΓΘ. 

5 χρῶτον τηδοτίμηι 6Χ ορῖ, 
οἱ ρίυν. 

4 Οοά. 
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α. ϑείη, καὶ πάγτων τῶν Ἑλλήνων’ εἶ δέ σε ὁρῴη ἔτι ἔλατ- 
φον δοκοῦντα ἔχειν, εἰ μὴ καὶ πάσης Ἐὐρώπης ὑποεαίη 
σοι 5, καὶ τοῦτο μὴ μόνον ὑποςαίη, αὐθήμερόν σου βου- 
λομένου ὡς πάντας αἰσθέσθαι, ὅτι ᾿“λκιβιάδης ὃ Κλεινίου 
τύραννός ἔξιν' αὐτὸν οἶμαι ἄν σε ἀπιέναι περιχαρῆ γενόμε- 

ἅν γον, ὡς τῶν μεγίξφων ἀγαθῶν κεκυρηκότα. ὃ “4. Ἐγὼ 
μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, κἂν ἄλλον ὄντινοῦν, εἴπερ τοιαῦτα 
ξυμβαίη αὐτῷ. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ μέντοι ἀντί γε τῆς σῆς ψυχῆς 
οὐδ᾽ ἄν τὴν πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων χώραν τε . 
καὶ τυραννίδα βουληϑείης σοι γενέσθαι. «ΑΑΑ͂. Οὐκ οἶμαι 
ἔγωγε". πῶς γὰρ ἄν, μηδέν γέ τι μέλλων αὐτοῖς χρήσεσθαι; 
ΣΩ. Τί δ᾽, εἰ μέλλοις κακῶς τε καὶ βλαβερῶς χρῆσθαι, 

Ἴ οὐδ᾽ ἂν οὕτως; «44. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Ὁρᾷς οὖν, ὡς οὐκ 
ἀσφαλὲς οὔτε τὰ διδόμενα εἰκῆ δέχεσθαί σε ', οὔτε αὐτὸν 

4 Οοά, Ραΐ. Ο. ργο ὑποςαΐη 
σοι: καταςήσοι, υπάο δῖ ξεσοεὶθ 
καταςήσειϑ 86. τύραννον, πιθ]λιι8 
οοἰδογθδᾶξ ογδῖϊο. 

δ Ῥδμΐο ζπιρἸοδῖϊος θοῖ 
δἰσιιοῖιιτα ποζιπὶ νϑγθοσιπι, 
λῖα ἴδπθη υἱ αἰ] ροηΐθπι, 16- 
οἴογθιν σαῖο θοζιπὶι ἔιιρθγθ 
ὭΟΏ Ῥοδδιῖ, Οὐᾶτθ ἄϊο ἴδη- 
ἴυπι ποθρο. ΪΝδπι ρυϊπηιπι 
νόγθὰ μὴ μόνον ὑποςαίη οδτοιῖ 
δβῃο ἀλλὰ καὶ. Ἰάθο χιοὰ 9 
᾿δϑαμοηίθυε Ὠἷθ αὐθήμερόν σου 
βουλομένου --- ταϑῺϊἴ6 1Πυὰ δ. 
9116 δι ρρ]θδίωγ: πὲ δ᾽ αιι8 ἀξ. 
οδὲ οοἴορᾶπι ποῦ πιοάο οοη- 
οϑϑ8ῖ. οἵπὶ 1116 τ!οᾶπι 4110- 
16 Ῥοϊογοῖ," ἢ οηθ νοοι]ᾶ 

ὡς δηῖθ πάντας 8ἰτιοίιτγδαηι ᾿π1- 
Ῥεοάϊι, οὐπὶ θαμθ βούλομαι ὧς 
αἰσϑέσθαι υδὰ βτηπεῖυν (ηϊδπ- 
τἀπὶ ΠΟ οσεῖ ἰᾶπιθὴ Ἠοδδὶϊ 
Ϊὰ οοὐϊομπι ϑογρίιτα, δόξω 

ὡς ἀμελῆσαι ἴπι ΟΥῖ, 3.)., Ὡ6- 
406 ὡς πάντας το δἰ ΠΡ] το 
πάντας. Νηι Ἰμπυογάϊάθιπι 
Πι4 ὡς ἕχαςοε πο ἴγδῆθγθ 
ὨΟ]1π|, οὐαὶ Ὠοπηΐϊδί ΝΝοηκῖ- 
Ὠδῖίῖνο οᾶδι: υϑυγροῖις, αὐοά 
τδηϊ θδί, δδὲ 6Π}ρ816 Σπεϊ- 
εἶυπι, ἀθ 4αιδ νι. ΑὈτΟΒΟὮ, 
Ὠιϊυς, ἸΠπυογά. δά 4, 93: η6- 
79 ἸοουΠοηθδ 81188, (6 χυϊ- 

Όι118 ἼΝ Ἡοιηδοτέ, δὰ Οιδινῇ. 
27. Ῥ 
ὠμά, οἱ 5::}1168, αυᾶδ πιόπιο 
ὭΟΏ νἱάοξ τδίδβ 6886 δχοἶδ- 
Τα ΔῖΊ ΟΣ 6: Οπιηξιῆι διιΐδαηι πιΐρ 
Ὠΐπιθ δι ρθοιϊδεῖνοε ὡς τάχιζα 
οἷο. -- Οοάιέοιπι (]. γδῖ. γδη, 
βου ρῖιγαπι αἰσθήσεσθαι πιθ» 
ζιιπὶ δρῇ δ] 6580 ΔΣΌΣΙΡΟΣ. 

4 δοξηοίάοζο ᾿πιροσίιπηυπι 
νἱἀοθδῖις σό, απὸ ἴδπεθῃ πο 
οὔἴδϑηδοξ πιᾶρῆορθεθ. Οοσζὶθ 
ὨΪἢ1] ᾿πιρ θα, αυο πιΐηϊι8 Ῥτο». 
ὨοπιδηΣ ἄἀθβημϊο διεδ᾽)ϊοϊδίυξ 
οοπι 8 τὶς. Οοίοζιπι;, ἴῃ 
801150 Οοὐάᾷ, Ῥαεν. Ἐ, Νϑη, Σ, 
ἢδθο 68ὲ δουϊρίυγα, : γα] χυῖ 
οὐδιιδ ὌΓΟΥΒΙ18 ΠῚΘΏ (086 13» 
ΝΜοχ Ἰπάιοδιΐνιιδ μέλλεε Ἠ1» 
ἴὰς 1116 αυϊάθη 8010 οοά, ἕ, 
866] νἱηάϊοάγθ θιπὶ ποῦ ἀυδί» 
ἴο οσοηῖτα ορίδίννιιπι οαίεοζο- 
ζιιπιὶ οὐνηΐιπι. ΝΔηΣ εἰ 
Βγροιϊποίσσυπι οδὲ, πὲ ζῃ εἰ» 
Ῥοτίοσίθι 1116 εἰ μεέλλοις, 
αιοὰ τάδπιὶ οδὲ δα 81 αἰχὶεβεῖ 
ο»»ϑὲ 801848 οὑπὶ ἴ10 1718]0 ἴϑ 
11116 υδυγιιπὶ 6686, Ὧοπ εἰθὲ 68 
ἈΡΡγϑοϑσγῖβ," Ο(οηΐγδ πΐο εἴ γι 
πὲ ρΡ]θγιπιαιιθ,), ναῖοξ δχέψω 
ἐπι. φμαπαάοφιΐαϊεισι, κοπνχὰθ 
Τοβρίοἱς διρογῖυ8 ἀδπλοσῖγν 
ἴδπι. ὅ3θηβδιιβ θεῖ: ΌΗ ἔν» 

ἐπὶ 

δοάο, 90. ὡς δεινόν, ὡς 

" ὅδ. 
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αε γενέσθαι, εἴ γέ τις βλάπτεσθαν μέλλει διὰ ταῦτα, 
χράπαν τοῦ βίου ἀπαλλαγῆναι. πολλοὺς δ᾽ ἄν ἔχοι- ". 
τεῖν ὅσοι τυραννίδος ἐπιθυμήσαντες ἤδη “", καὶ σπου- 
τες τοῦτ᾽ αὐτοῖς παραγενέσθαι, ὡς ἀγαϑόν τι πρά- 
5, διὰ τὴν τυραννίδα ἐπιβουλευϑέντες τὸν βίον ἀφῃ- 

αν. οἶμαι δέ σε οὐκ ἀνήκοον εἶναι ἔγιά γε χϑιζά τες͵ 
μοἷζὰ γεγενημένα 5 ὅτε ᾿Αρχέλαον " τὸν Μακεδόνων 

δὶ δ, ξεπιοῦ 6 ἀοο ρον 
α φωΐάεηι φμαξ οβῇ- 
᾿“- “φιζάσπι βονὶ Ρὸο- 
ἐ ἄκπιπο αἰϊφωΐς ἐπαῖέ 
Ὧι. Ἰειϊυὰ εοεὶ ροεξοιξ 
ΒΘ δὲ μέλλει. 8816 

1Δ ἔεγθ, αιιοὰ οοτῖθ 
ΤᾺΠι 6586 Ριϊδί συΐὶ 1ο- 
9 ἐπάϊοδὲ νογθυπι μέλ- 
ἤθγυτι ᾿ ἤδὴς οθγετυαϊ- 
1 ἴ0116γθ νοϊυλδδϑὲ ἂυ- 
1 ορίποσς βοσὶρϑὶββϑῖ, 
μέλλοις ὧν (νϊὰ, Μοτιο. 
Ὡοῖ, 6.): 5010 διῖθωι 
Ὁ Ῥοῃθϑηᾶο, πγροιϊποῖ- 
ἴσαι οὐπὰ 110 γε, οτᾶ- 
ι το ἀα! ἀϊδβοῖ, αυ89 πῖπο 
οδῖ, Μδ]υϊ δυΐοπη βοσῖ- 
δ ν Υθιι πὶ μέλλειν Οὗ 
ἰᾶται ἨΔ Ρϑὲ Ετυσὶ, ΡΘΣ 50 
) ὈΒΌΓΡΔΥΘ δ δο χιοά 
οἰθδβῖ, υἱ ἔθοϊξ ορἴδη 1- 
6. ἴῃ Πῖ8, ἢ μέλλων δι᾽ 
εύξεσϑαι: αυοάὰ ἱῃ ρ6- 
ῬΓΔΘΙΙΟΏΘΩ 18 ΡΟΥΔΨΊΝΒ 
ΒΙΏΟ ὩΟῺ ΒΘΏ[Ι, 

Ε ᾿ῃδοϊθηῖνιδ αυϊὰ ἴῃ 
ΤαΧΊ6 ἢυ}8 ἤδη; 

θοιϊξ υἱ Σῃ8ο] δηΐθαηι ἴδηι 
δ ΠΟ Θαι Ο]1πὶ Θ᾽ [τἴ- 
1: μὴ θὰ αυδιῖο 
ἰᾷ Ἰη16Π]ρϑη πὶ 81} ἂς 
Ρίυπι 665 6ὲ 16 αυϊάθπι 
λλοὺς ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν 

3’ ( ὔ ας ἤδη, οἵ --- ἐπυϑυμή- 
᾿ φῃρέϑησαν: οἵ 

ΤΑΊΊΟΩΘ Θίτδπι ΤΟΣ (ἃ. 

. γαῖ. Ἴδη. πράξαντες, 
δαορίαν! Β6.: δρο 1]- 
ΩΘ ἂν ᾿ιΐο δῖδθ Ρο880 
τἴθι. 

4 Ἡσοπιοεῖοᾶ Ἰοοιῖτο, [1]. 4, 
8303: Χϑιζα τὸ καὶ πρώϊξ᾽, ᾽ 
ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿Αχαιῶν "Ἡγερό- 
ϑοντο. Δι οΙ χϑὲς καὶ πρώην. 
Ὀδυγρδηΐῖ δυῖθπρ ἀθ στὸ ου]}ιι8 
ΤΘΟΘΏΒ ΠΙΘΠΙΟΥΙΔ Θεῖ. 81. ἔῃ 
Οοερῖᾶ Ρ. 470. ἀ. ἀθ δοάεοπι 
Ατομοῖδο Ῥδσ βοϑῖθγσα γθρῇμπι 
δάορῖο, τὸ ἐχϑὲς καὶ πρώην 
γεγονότα. 

5. Αγοβοῖδιβ ἃριιἃ σιθπε ἔυϊὲ 
διδιϊοδιβ ῬΙδαῖο ἰθϑῖθ ΑτΠ6- 
ὭδΘοΟ 14, 24.. οσοϊδιιδ οδῖ ἃ 
δπλδβῖο, (“ἢ δρυά ΑΘ] δηλ 
χυϊάθαι Υ. ἢ. 8.9. [οἷ δρ. Ρ]ιι- 
τλγοδιπι 1 Απιδίογιο ὑ. 768. 
νοσδίυν Ογαξσμας, ἃρυὰ Ὠ]ϊο- 
ἄἀἄοτγυπι δῖος, νϑγο 14, 37. δὲ ἴῃ 
Μδι.. Μοβοβόρ νι Ἐμερ. 
. 53. οἀ. 1.105.) Ογαέονις. 

τδάλὲ δυΐθαὶ Ὠτοάοσιι8 41}- 
ἄθπι. ἐπιρσυἀθηῖοσ 1 νϑηδᾶ- 
τοηθ δὺ δπιδδῖο ᾿ηϊθγέθοϊιηι 
68869) Ῥοδὲ Θιιπια}9 ΓΘρβΏΔ58Θ 
Οτοϑβίθαι ἢ] πὶ. 864 ᾿Αεϊδῖο- 
1611 (ΡοΙ1ἴ, 5, 10. Ἐά, ϑομηθια, 
89 8, 11.) πιᾶῖος 465 μαρθῃ- 
ὯΔ, αυϊ Ογαξαδιιτε (ῖο θηΐπὲ 
ἃ 111ο ποπιηδίυν) ἀἱοῖῖ οοὩ- 
Ἶυγᾶ886 10. ἃπρλδῖουβ οδριιῖ τπηᾶ 
οὐπιὶ Ἠδ]]Δηοογδῖθ. 

Ιηἴοσῖῖε Αγομοῖδιθ ΟἹ, 95,1. 
οδϑὲ πιογίθηι ϑοοσδῖῖδ, ΑἸοὶ- 

διλάο ἷλπι ΙΥ̓͂ δῆῶοβ δηῖθᾶ 
ΔΏΠΟ δοῖδι!β οἰσοιῖον φυδάεδ»- 
δοβῖπιο πιογῖιιο, αιθηι' ΤΔΠΊ6 
Θἴίδαι ἴπ Βοος ἀἄϊδὶοβο }ινο- 
Ὧθπι δάπιοάμπι Πηρὶ 88116 ἃρ- 
Ῥᾶγοῖ. Νεαυθ δηϊπλ δηδοῆτγο- 
Ὠΐδπιοβ ἴπ βουιριοηῖδυδ Ποὺ 
δῆ τχαξωριοῦδηξ νϑίοσγῳ. 
Ουδησυδπι σης αὐυϊάθπι Ὁ1- 
ταῖν οἱ ἸΡΒΟΥΔΏΠ8ΔΘ οΐ!8 

᾿ ΒΟΙΡ- 
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τύραννον τὰ παιδικὰ, ἐρασθέντα τῆς τυραγγίδο; οὐδὲν ἦτ- 
τόν ἤπερ ἐκεῖνος τῶν παιδικῶν, ἀπέκτεινε τὸν ἐραςὴν, ὡς 
τύραννός τε καὶ εὐδαίμων ἀνὴρ ἐσόμενος, κατασχὼν δὲ τρεῖς 
ἢ τέτταρας ἡμέρας τὴν τυραννίδα, πάλιν αὐτὸς ἐπιβουλευ- 

ἁ. θεὶς ὑφ᾽ ἑτέρων τινῶν ἐτελεύτησεν. ὁρᾷς δὴ καὶ τῶν ἡμετέ- 
ρων πολιτῶν: ταῦτα γὰρ οὐκ ἄλλων ἀκηκόαμεν, ἀλλ᾽ αὐ- 
τοὶ παρόντες οἴδαμεν 5, ὅσοι ςρατηγίας ἐπιϑυμήσαντες ἤδη, 
καὶ τυχόντες αὐτῆς, οἱ μὲν ἔτι χαὶ τῦν φυγάδες τῆσδε τῆς 

ε, πόλεως εἰσιν, οὗ δὲ τὸν βίον ἐτελεύτησαν" οἱ δὲ ἄριςα δο- ᾿ 

κοῦντες αὐτῶν πράττειν, διὰ πολλῶν κινδύνων ἐλϑόντες καὶ 
φόβων, οὐ μόνον ἐν ταύτῃ τῇ ςρατηγίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ εἰς τὴν 
ἑαυτῶν κατηλϑον, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν πολιορκούμενοι πο- 
λιορκίαν οὐδὲν ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων διετέλεσαν" ἢ 
ὥστε ἐνίους αὐτῶν εὔχεσϑαι ἀςρατηγήτους 7 εἶναι μᾶλλον 

8 ἢ ἐςρατηγηκέναι. εἰ μὲν οὖν ἦσαν οἵ κίνδυνοί τε καὶ πόνοι 
φέροντες εἰς ὠφέλειαν, εἶχεν ἄν τινα λόγον" νῦν δὲ καὶ πολὺ 
τοὐναντίον. εὑρήσεις δὲ καὶ περὶ τέκνων τὸν αὐτὸν τρόπον, 
εὐξαμένους τινὰς ἤδη γενέσθαι, καὶ γενομένων εἰς ξυμφοράς 

Ρ.τε καὶ λύπας; τὰς μεγίζας καταςάντας. οἵ μὲν γὰρ, μοχϑη- 
ρῶν διὰ τέλους ὄντων τῶν τέκνων, ὅλον τὸν βίον λυπούμε- 
γοι διήγαγον" τοὺς δὲ, χρηςῶν μὲν γενομένων, συμφοραῖς δὲ 
χρησαμένων, ὦστε ςερηϑῆναι, καὶ τούτους οὐδὲν εἰς ἐλάττο- 
γας δυστυχίας καθεξηκότας ἤπερ ἐκείνους, καὶ βουλομένους 

ο. ἄν ἀγέννητα μᾶλλον εἶναι ἢ γενέσϑαι. ἀλλ᾽ ὅμως, τούτων 
τε καὶ ἑτέρων πολλῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις οὕτω σφόδρα 
καταδήλων ὄντων, σπάνιον εὑρεῖν ὅστις ἂν ἢ διδομένων ἀπό-᾿ 
σχοιτο, ἢ μέλλων δι᾽ εὐχῆς τεύξεσθαι παύσαιτ᾽ ἂν εὐχόμενος, 

ἃ, οὗ δὲ πολλοὶ οὔτε ἄν τυραννίδος διδομένης ἀπόσχοιντ᾽ ἄν, 
οὔτε ςρατηγίας, οὐδ᾽ ἑτέρων πολλῶν, ἃ παρόντα 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ- ἀλλὰ κἄν εὔξαιντ᾽ ἂν γενέσθαι, εἴ τῳ μὴ 
σαρόντα τυγχάνει. ὀλίγον δὲ ἐπισχόντες ἐγίοτε παλινῳδοῦσι, 

δοχϊριονιθ δοῖδίθ δ᾽ 18 ἰ6π:- τήγησαν, υἱ ἀοοοῖ οο]]Διῖο τῶν 
Ῥουῖρυδ τϑπιοῖ ιεὶδυθπάμπι ἀγεννήτων δ. δ66. 
6846 σοηδθὲ δ0}] 61: Θγπιαο]ιθε. 

1. δὲς ορίϊπιὶ: μοά οι 
6 Νοῖδ οἴδαμεν ἴθ πος Ρο- 5.4] Ὀδιυπιίο ργδθέθγο νιιϊρδῖο 

εἰδδέπλπι δογίρίογο πΠὶς οἱ 8.18, ἀγένητα: νἱὰ. ϑοβδοῖοσς, δά 
ΟΣ Οτδπμπι. δη}0]. ὁ. 100, ὦ. ΑΡΟΙ]. ἈΒοά. 11. ν. 119. (ἔ 

᾿ η. Ἰηάτοθ γίγνεσθαι. -- ἴα 
Τ᾽ Δςρατήγητοιδρτεῖᾶ ἀπαϊοριὰ ρεοχίπιϊδβ (ς. ἃἀ,) οδδβδενοίυς 

ἢ. 1. ουηξ αὐ πυπαυδπι ἐςφρα- Ἰἰογαῖξο ρϑτγίίοιϊδο ἄν. ε ξ; 
ς 
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ἐνοι ἅττ᾽ ἄν τοπρῶτον εὔξωνται. ἐγὼ μὲν οὖν ἀπο- 6. 
ὡς ἀληϑῶς μάτην ϑεοὺς ἄνθρωποι αἰτιῶνται, ἐξ 

φάμενοι κακά σφισιν εἶναι: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφησιν 
ισϑαλίαισιν, εἴτε ἀφροσύγαισιν " χρὴ εἰπεῖν, ὑπὲρ μό- 
γε᾽ ἔχουσι. ". κινδυνεύει γοῦν, ὦ ᾿Δλκιβιάδη, φρόνι- 9 
εἶναι ἐκεῖνος ὁ ποιητὴς, ὃς δοκεῖ μοι φίλοις ἀνοή- 

ἰὸ χρησάμενος, ὁρῶν αὐτοὺς χαὶ πράττοντας καὶ εὐὖ- 
ς ἅπερ οὐ βέλτιον ἦν, ἐκείνοις δὲ ἐδόκει, κοι;ῇ ὑπὲρ 
ν αὐτῶν εὐχὴν ποιήσασθαι. λέγει δέ πως ὡδί" Ζεῦ Ἐ. 
2. τὰ μὲν ἐσθλὰ, φησὶ, καὶ εὐχομέγοις καὶ ἀνεύκτοις 
δου, τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν κελεύει 5. 
ἐν οὖν καλῶς δοκεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν ὁ ποιητής" 
εἴ τι ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ σιώπα. ΑΛ. Χα-ς. 
οὐ Σώκχρατες, ἐςὶν ἀντιλέγειν πρὸς τὰ καλῶς εἰρη-- 
κεῖνο δ᾽ οὖν ἐγνοῶ, ὅσων κακῶν αἰτία ἡ ἄγνοια τοῖς 
γοις" ὅὁπόϑ᾽, ὡς ἔοικε, λελήϑαμεν ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ 
καὶ πράττοντες καὶ τόγε ἔσχατον εὐχόμενοι ἡμῖν αὐ-- 
; κάκιςα" ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἂν οἰηϑείη ". ἀλλὰ τοῦτό 
ἄν οἴοιτο ἱκανὸς εἶναι, αὐτὸς αὑτῷ τὰ βέλτιςα εὔ- 

, ἀλλ᾽ οὐ τὰ κάχιξα. τοῦτο μὲν γὰρ ὡς ἀληϑῶς κα- 
ενὸ ἀλλ᾽ οὐκ εὐχῇ, ὅμοιον ἄν εἴη. ΣῺΩ. ᾽4λλ᾽ ἴσως, ἁ. 
'ζξὲ, φαίη ἄν τις ἀνὴρ ὃς ἐμοῦ τε καὶ σοῦ σοφώτερος 
χάνοι δ, οὐκ ὀρϑῶς ἡμᾶς λέγειν, οὕτως εἰκῆ ψέγον- 

5 ἴζοβ ορπι. νυϊρο Ποο ἀπαλέξειν ἰδηάμᾶπι ᾿ρδ1ι19 
. Ροϑῖδθ Ρεοϊυ]ογιῖ: οἷδὲ τοδὶ 

τάθπι ΒΟΙΙΟῺΣ δ0 2]μά Σηϊ6- 
: ΧΘΙΘ ΟΡΘ νΙΌΪ κελεύει. --- 6 

ὅποι, οἷον δή νυ ϑεοὺῤ νοοθ δεινώ μος δθηϑιι ἴω ἢ6- 
τοὶ αἰτιόωνται. ζοῖΐοο νϑεϑὰ υϑυγρδῖα ἀυ 1 ἴδγθ 
ἡμέων γάρ φασι κακχ τὰθ ἀϊχὶ ἴπ 1οχὶΐ. 1, 32, 5. οὲ 
μεναν" οἱ δὲ καὶ αὐτοὸ ἴῃ τπιοῖὰ Βυθρίοδῖιδ βυ πὸ [60- 
σιν ἀτασϑαλίησιν ὕὑπὲὸ ρεπάυπι Ἠΐς ξογϑιϊδῃ 6886 δει- 
ἦρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν. λά: πηιυϑπν᾽ διυβριοἱοηθαι ἴἰδῆ- 

τὰπὶ ποὺ οοηβχημρδῖδι ὩΠῺΟ 
συηΐυν πὲ ἄπο νϑῦβιι8 ἢ Ἰηνθηῖο ἃ οοὐά. ορῖ. αυΐ ἴπ- 
ορ. Οτ. (Βευποῖ. δεσπ. ἔτα ἃ. 18.. 0υδῖ᾽ δος νϑῦρὰ σϑ- 
πὶ μᾶς νδιϊοῖδῖθ, τὰ δὲ ροϊμπίυν, ΘΧΒΙΡοηϊ δῆλα. 
ιαὲὶ εὐχομένων ἀπερύκοις. . . . 
79 δογιρίυγτα Ὀγᾶ6018-ὀ ἋἬὋ ὅ Ψ14, πᾶ, οὖν. Ῥατγέου]α 
1066 Οὗ πιροίτιοδε γδῖϊο- ἐν δάάϊία ὁ Ῥχγιβοΐδῃηο Ἰοουπε 
ἀ, Ηετπι. Ὠοοῖν. Μεῖτ, ἰἸαυάδηϊο Ρ. 1148. ρΣάθαι ποχ 
) Ιπιρϑγαῖϊνο πῃ ὁ ρτᾶ:ν δάάϊιτυν χαό δΔηῖο κατάρα. 
ν6] Οριδινῖ νε] ἴπῇ- 
ξογπθᾶπι. ΝΧ θῃηϊπι 6 Τ1τὰ ὥς δατυς διθρμδηΐ 
αυλῃ ποβίος βοιρῖος σποηϊΐὰ ῥγὸ νμὶρ, τυγχάνει, 

ΒΘ. 

ἰ. α, 32. υ»ὲ Πυρρεῖοτ: 
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τας ἄγνοιαν, εἴ γε μὴ προσθείημεν τὴν ἔξιν ὧν τε 
καὶ ἔξιν οἷς, καὶ ἔχουσί πως ἀγαδϑὸν, ὥσπερ ἐκείνοι 
“4.4. Πῶς λέγεις; ἔξε γὰρ ὁτιοῦν πρᾶγμα ὁτῳδὴ . 
ἔχοντι ἄμεινον ἀγνοεῖν ἢ γιγνώσκειν; Σ.2. Ἔμοι) 

10 σοὲ δ᾽ οὔ; Α4. Οὐ μέντοι μὰ 4ία. ΣΏ. ᾿Δλλὰ ! 
ἐκεῖνό σου καταγνώσομαι, ἐθέλειν ἄν σε πρὸς τὴν ἕ 
μητέρα διαπεπρᾶχθαι, ἅπερ ᾿Ορέξην φασὶ καὶ τὸν᾽ 
ὠνγα, καὶ εἰ δή τινες ἄλλοι ἐκείγοις τυγχάνουσι ται 
πεπραγμένοι. 4.4. Εὐφήμει πρὸς Διὸς, ὦ Σώκρατε 

Ὁ. Οὔτοι τὸν λέγοντα, ὦ ᾿Δλκιβιάδη, ὡς οὐκ ἄν ἐθϑέ 
ταῦτα πεπρᾶχϑαι, εὐφημεῖν δεῖ σε κελεύειν, ἀλλὰ 
πολὺ εἴ τις τὰ ἐναντία λέγοι. ἐπειδὴ 5 οὕτω σοι δο! 
ὅρα δεινὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα, ὥστ᾽ οὐδὲ ῥητέον εἶναι 
εἰκῇ, δοκεῖς ὃ δ᾽ ἂν τὸν ᾿Ορέζην, εἶ ἐτύγχανε φρόνι 
καὶ εἰδὼς ὅτι βέλτιξον ἦν αὐτῷ πράττειν, τολμῆσε 

α.τούτων διαπράξασθαι; 44. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Οὐδι 
λον οἶμαι οὐδένα. 4.4. Οὐ μέντοι. ΣΩ. Κακὸν ὁ 
ἔοικεν, ἐςὶν ἡ τοῦ βελτίξου ἄγνοια καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὶ 
ΞῸν ". 414. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἔκε 

ἃ, τοῖς ἄλλοις ἅπασι; 44. Φημί. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν : 
ἐπισκεψώμεθα" εἴ σοι αὐτίκα μάλα παραςαίη, οἱηϑέ 
τιον εἶναι, Περικλέα, τὸν σεαυτοῦ ἐπίτροπόν τε κα 

1 Βο. οχ δοΐο Ῥασγῖβ, Ε χο- 
Ῥοβιϊὲ σαυτοῦ, αυοὰ 'π χθΘ 
ποῃάππι 58118 Θχρίογδῖδ ἔλ- 
εἴυπι ποῖοι. ιάᾶ. Ἰηἀ, 1 
δαυτοῦ. 

2 Οὐπιὶ νοοθηὶ ἐπειδή π0114 
8114 σοη)μηοῖῖϊο ς σοπιϊῖοδίισ, 
ΘΠ οἱ οσδομος δίᾳιθ Βεἷ- 
κοῦ, οπιηΐᾶ 866, ἐπειδὴ --- -α 
εἰκῆ, δυροτγιονῖθυβ δάδμιυις σοη- 
τππυδηῖ, ΜΑ]6: οἰΐδπι 2 ος 
δοσιρίοσο. Νδηι ρσοσβιι ἀσύ- 
φςατον Θδὲ αἴσεγθ, ουπι, οὐ 
χιδ ρμγοπεπείαπάϊμπι φωΐάεηι 
ἢος νΙἀοδίιν, ἔοσγο ἄδθθογο δἱ 
χὰ ἀτϊοδῖ, 86 λοὸ βδοΐ“46 τιοῖ- 
6. Οοπῖτα 6411 ν0] ποβδη6ο 
ἢος ἀθ 80 ργεοηῃυμπίϊασὶ νεϊδῖ, 
15 Τθϑοῖθ σδϑηδβοῖμξ αἼσοτθ., ὩΘ 
Ῥιοηπυπιϊδηάιϊπι αυϊάθπι 6866. 
ἴδθέο, Αἴχυΐ δος, χυοά δο- 
Ἰυπι χϑοῖθ ἐποθάθεθ Εϊοξηιι 

υοᾳχῃθ δ6ηδ᾽ῖ, Γονθσᾶ. 
ογδίθβ, δὶ ροδῖ ἐπειὅ: 
δές ΝΙΒΙοπιΐμι8 δὰ! 
νδηάδιπι δδῖ δἴογι 
δέ ἴῃ δροάοκὶ, ᾳιιοιχῖ: 
Πᾶθ Ῥγοροβιίοηθβ ὃχ 
ἴΔ8608 οἱ ἀροάοδθοι 
ΟΡΡοϑδὲῖ86 51:01 διπί. Εκ’ 
ΜΕ Πδαιοβῖῃ, Μ|2δΣά, 

5. Μεοηάοβθ νιρο 
νιά, δὰ ΑἹς:Ρ. 1, 4. ἢ. : 
ουἷα ἄν ρογιηϑιῖ δὰ [πῇ 
τολμῆσαι, υδῖ οὗ πε 
δοεππ οηθπλ Γορϑίϊδ 66 

4 Ταιϊοϊορία, οὐ)υ, 
ΕΙΟΥ Ῥδγ8 80 ἶο δ 
ἀόπι δθβιπι1}18, ὩΟα 
ἴάθο ὀχρυηβοηάδ, οὐ 
δοειρίουθ δᾶ ἰπϊθγάμη 
1ϊΔ ἐχρ!οθηῖ, 
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ν λαβόντα, ἐλθόντα ἐπὶ τὰς θύρας, εἰπεῖν εἰ ἔν- 
6. βουλόμενον ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἐκεῖνον, ἄλλον δὲ 
αὖ δὲ φαῖεν, ἔγδον εἶναι" καὶ οὐ λέγω ἐθέλειν ἄν 11 
ὃν τι πράττειν" ἀλλ᾽ εἶ, οἶμαι, δόξειέ ' σοι, ὅπερ 
)λύεε δήπου τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ βέλτιςον παραςῆ- 
δόξαν, ὥστε οἰηϑῆναι καὶ τὸ κάχιςόν ποτε βέλτι- 

ε ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι ἢ; 44. Πάνυ μὲν οὖν. 
οὖν παρελϑὼν εἴσω, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐκεῖνον, ἀγνο- Ὁ. 

: καὶ οἰηϑείης ἄν ὅ ἄλλον εἶκαί τινα, ἀρ᾽ ἔτι ἂν 
ολμήσαις ἀποκχτεῖναι; 44. Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, οὐκ 
δοχῶ ν. Σ,Ώ. Οὐ γὰρ δήπου τὸν ἐντυχόντα ἀλλ᾽ 
εἴγον ὃν ἠβούλου ". ἦ γάρ; 4.4. Ναί. ΣΩ. Οὐκ- 

6 Περικλέα εἰπεῖν εἶ 
ῬΙο εἰπεῖν ἢ, 6. ἐρέ- 
ἱ ἔνδον ἐςὶ Περικλῆς. 
ἀγυσῖινα νὰ, στη. 
138.) 1, 6. Ηϊς δυ- 
766 τῃοηθὲ ϑίκινλι8, 
οδὲ ιᾶθο δἰσιοΐζυσα 
δοουβδῖνιιβ Περικλέα 
πάθγθ Ῥγδϑδῖ! Ρ08- 
ἢ 1Ὼ δηΐϊπιο πδρογεῖ 
ἀϊοθεθ, Περικλέα τὺν 
ἐπίτροπον ἀποκτεῖ- 
Μοχ ροϑβῖ νϑοεδὰᾶ ἔνδον 
ὌΠΙΡΙΟΣΓ δαϑύπιο, θὲ 
ἔοτιιδ σϑδυπιίῖως γϑῦ- 
»ν- 

ὁ οὔη68 δόξει : Θἷ δ- 
ἰεπὶ δά ΑἸΪς. 1. 26. ἀ. 
10. Πγροῖϊιοδὶ {πο 08- 

οπΐδηι 1ἃ αυοά 1δὲ1 ἃ 
ροῃδθδῖωυν οχ 116 θγδῖ 
Ἰ δοίθηῖϊ, γοεμπι 1 
ἰθπὶ ἴα μάβοπιβ ἢ- 
ἴμτγιτι ΣηΠἀτοδῖν!  ΔὉ- 
ρΙδὴθ οὲ ᾿ῃυγρδηυπι 
4116 δοτι ρδίπιιιδ δόξειε, 
» διῃμῃῖθ εἴ σον -- πα- 
- ἴῃ δϑθαᾳ. διιΐΐθηιν ϑδὲ 
Ἠϊὰ δῖ Ἐροχοροϑὶ. 
Θ.6 νοϊ]ορδὶὲ εἰ δόξειέ 
οὐδὲν κωλύει (6ς. δοκεῖν᾽ 
νοοῦντι τὸ β.. ἰψπὶ ἃ 
ΟἿΘΠΊ ὈΓΟΏΟΙΏ 8 ὅ-- 
Ποῖ ποὺ παραςῆναί 
αν οἷο. ΡΙδηθ υἱ 1} 
8. δὰ ῬΓΟΠΟΠΊΘΏ τοι- 

οὔτόν τι δδάϊτις ῬΡ6Σ οροχϑρθ- 
δἷῃ ναρχᾷν. [18 υἱ δο)υηρθγθ 
Ῥοβεῖβ νϑέδιυπι παραςῆναι ἃ 
διυρογϊοείδι, οὲ Ἰδϊῖθ νογίθέθ 
δά ατῖο χε». 

5 Δοκεῖ οὐϊυπι 6 ῶμ86, ρεῦ 
νυΐϊᾳ. δοκῇ. [Ιηδηϊῆνιι δὲ 
4υθπὶ αροοῖδὲ ρδεϊίουα ἂν (ν- 
δὰ Α]ς.1. ἀ. π. 2.) 6 Ῥγοχιπιῖϑ 
Βἷο σορϑίθπάιι δβῆ, οἰηϑῆναι. 

8. δοΙ͂Σ πιο ορίδιῖνο 6 ἴοΐϊ 
8118 αυὸλδ ἃ σοπ)ποίΐζοηθ εἰ 
Ηῖα ρϑηάϑηξ, δά ἀϊίωπι οδὲ ἄν, 
οοηῖγα πιοσγοπι: συδγθ ϑίγανίο 
ἀοιθθάδ νιάορδιι ρῥδείϊου δᾶ 
4υδθ ἔδο118 δδὴθ ἢ16 δηῖθ ἄλ.- 
λον ἴτθρεσθ ροῖιυϊῖ. δοὰ ν!ἀ, 
δὰ Μεη. 240. ποῖ. 2. Ν᾽πιὶ- 
τυπὶ ἴπ πος οἰηθῆναι ἄλλον 
τινὰ εἶνανι,. απο ἴδπὶ Ῥάσζυτι 
ογϑα:}}16 ογδῖ, ρυῖπν8 Ἰπομἷ- 
οδηόδιπι ογαᾶῖ, ΡοΩὶ πος 1460, 
φυοπῖδαι βόγὲ ἰδπλθαὶ »οδεὶξ. 

4 Αἀ ὧν ἴη1911. τολμῆσαι. 
864 ΟΙανῖς. δῖ. γϑη. Οοἱβὶ. 
οαἰἰτυπε πᾶθο οὖκ ὧν μ. ὃ. 

δ Νοῆ ΔπΊρΡ]1ι|8 ΔΕΘΘΏΙ͂ΟΣ 
ΘΟΙ] ΘΙ ει δοογο ὅν διὰ ἀ6- 
Ιθηῖϊ: δαὶ ῥεϊπιπι ἢοπ ἐΐδ 
ἄυγα οἴ, συδπὶ Ὡμἢπὶ νἹ δᾶ" 
τὰν οἷτπι γορϑο, 4086 πιθηΐθ. 
ξλοϊθηδ εϑὲ 6 δι ρϑυίουῖρι δὰ 
Δ1υ ἃ ἐκεῖνον, 86. τρόμήσαις ἂν 

πο- 
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οὖν καὶ εἰ παλλάκις ἐγχειροῖς 5, αἰεὶ δὲ ἀγνοοῖς τὸν 

κλέα, ὁπότε μέλλοις τοῦτο πράττειν, οὔπατε ἄν ἐπέθϑοιι 
ε.τῷ. «44. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τί δέ; τὸν ᾿Ορέξην. δοκι 
ποτε τῇ μητρὶ ἐπιϑέσϑαι, εἴ γε ὡσαύτως ἠγνόησεν; 

Οὐκ οἶμαι ἔγωγε. ΣῺ. Οὐ γὰρ δήπου. οὐδ᾽ ἐκεῖνος 
προστυχοῦσαν γυναῖκα, οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα. 

εἴεο ἀποκχτεῖγαι, ἀλλὰ τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. ΑΑ͂. Ἔσι 
τα. ΣΏ. ᾿Αγνοεῖν ἄρα τάγε τοιαῦτα βέλτιον τοῖς 
διακειμένοις, καὶ τοιαύτας δόξας ἔχουσι. 

ΣΙΏ. Ὁρᾷς οὖν, ὅτι ἡ ἔξιν ὧν τε ἄγνοια, ται. 

“4,4. ὦ 

ἕξιν οἷς, καὶ ἔχουσί πως, ἀγαδὸν, ἀλλ᾽ οὐ κακὸν, ε 

12 ἄρτε σοι ἐδόκει; Α4. Ἔοικεν. ΣΏΩ. "Ἔτι τοίνυν εἶ 
τὸ μετὰ τοῦτο ἐπισκοπεῖν, ἄτοπον ὄν ἴσως ἄν σοι ὃ 
εἶναι ᾽. «414. Τί μάλιςα, ὦ «Σώκχρατες; Σ.2. Ὅτι 

ἀποχτεναι. Ὠοῖη 46), πο Ῥτὶ- 
ταλυῖᾶ 1114 Ῥοδβὶτῖο, ψν6116 ΑἰΪοΐ- 
Ῥιδάθαι ἱπίθγἤοογθ Ῥϑγῖοΐθπι 
μῖς τοροέθπάδ ογδῖ: συοά 
{8πὸ ἱπορίθ ἤσγεϊ δάάϊίο ἤ 
γάρ; εἰ ᾿παρίϊιθ οἴϊᾶπι Σῃδοσῖο 
δήπου, νἱχ πιοηογθ Ορυβ δβῖ: 
δοἃ. ροηδηάυπι ογδὲ δ]ϊαυϊὰ 
χυοὰ :η46 δεαιΐῖυτ, οἾΝοη ὁ- 
Ὡἶπα (1118 Ὡϊπηγιπι ΠΡΟ 951) 
4Ζυ6πὶ 8015 οἴἶξοτγεῖ οδίσυοδγθ 
διιδιϊηογοδ, δ06 :]]υπὶ Ἰρδυπι 
4ιιθπὶ ἃ :ῃ110 νο116868." 

6 Ορίδεν! γϑοθρῖϊ βυπὲ 6 
τιδχῖπιᾶ οοάϊοιπι ρῥᾶτίθ ῬὉτὸ 
νυϊραιῖ5 ἐγχειρεῖς, ἀγνοεῖς, μέλ» 
λεις : οἱ ῬΔ11ο ροεῖ δοκεῖς Ῥτο. 
δοκῇς: ν. δὰ ΑΙς, 1. 4 

1 δι νυ]ραΐδηι οὲ ρ]υτῖ- 
ταοτιτι οοὐά. κογιρίυγδηλ δὰ. 
Ἠυοάυπι δοενοὸ δαυτάθηι, 4118 
ἀο δηιθηδὐδηάδ. θἃ βοη τ|πὶ 
Ἰισυοῖ. ΟὐρῃΡθ 6 ἴεῖδιι ορίϊ- 
τοι διδεῖ δ 9η. οὐαι Ῥδυ. 
Ο (4 1 Βοο ἀϊδοβο {γῖσ 
08 2111ῪῸ Ὀ] ει παι 86 8880- 
οἷαι) Βαρδϑὴξ ἄτοπον ἄν ἴσως 
ὧν σοι δόξειον: αϊ. ἄτ. ὧν 
ἴσως δόξειεν: οὲ ἈδΔῃς αυϊάθπι 
Ἰοοϊξοηθιηι, βοενδῖο ἴδπιθει σοί, 
δὐδορίανι: Βοῖοκοε, δρργοβᾶ- 
υἱὲ δομιοίθεω. (ἰδ γδϊϊοὴΣ 

. Ὦ. 2. 

88 δϑΏδιιδ σΠο41:6 δΔὉ 
Ῥᾶσίθ ϑαϊϊἔδοογεῖ, δὲ οἱ 
οϑάοθγοπι. ϑ6ά ἢνῶοσ, 
ἴπσπιν8 ἄτοπος ᾶθο 86ἢ 
νιον, ἀοδοδῖ, οπλθβ.. 
ὯΟ 50:61 88 ᾿Ϊδεπ αι 
οογο, δάπιοάιτι ἴδῆλθῃ ᾿ 
ἄυς ἀτοπία 1114, οὐ ὶ 
ἴα, “ἰφωΐαίοιγι εἰπὸ ΠΟΡΝ 
ορεϊνιὶ τας αἄδρεέωμ “εἷς 
οὐπὶ 60 4π| Δα ἀιϊιοῖιι8 
οἸδιδάθθῳ τ δορθεϊοῦ 
οοηῃοθδάδϊ, συοπιοάο « 
βοεὶ ροϊοδβῖ υἵ πος μΡοῖΐϊδι 
θυ απ ὥτοπον εἷ 
ἀοῦοδῖ7 πιπιοὸ ροδὲ 2114 
οὖν --, πος ἰγδηβιῦι "Ἔ 
ψυν --- , ὨΪΠῚῚ δια με 
Ῥοίεβῖ, συᾶπι συοά 
αυϊάθπι ῬῸΓ 56, ὨΊΣΩΟ 
γορΔ0119 ΑἸοΙθιδὰξ νἱάᾶε 
θῖ. Αἴᾳιθ δῖ. Ρἷδηθ 

Ὡι85: Ῥγασίεγεα «“ὶ νοὶ 
μοαΐ ἀδίποόρι ἐπὶ ττεαϊὲς 

ζεγεεων γγιϊγαδιϊς αἷέεει 
σόν, βογέθ Ῥγοδοδι 
δὶ οἰαϊσδίειν. Ὁπᾶθ 1 
ἁδιμὰ »γοδαδὲϊο 2 Οιοὰ 
δΘηδι:πὶ οοπιρίθηάυπι ἐ 
᾿ηδοσῖι πὶ 6686 Ρ1186 Θσι 
ἄδπ; πἡδοδδδιϊδῖθηΣ 501 
49 οχοϊάϊ886 Πίος δαυ 
δρίςοσ. ογυπι πος 4 
διυϑρίοδυξ 11οσϑὲ, ΣΏΣΘΡΥΙΟ 
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ἔπος εἰπεῖν, κινδυνεύεε τό γε τῶν ἄλλων ἐπιξημῶν κτῆμα, 
ἐών τις ἄγεν τοῦ βελτίξου κεκτημένος ἦ, ὀλιγάκις μὲν ὠφε- 
λεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω τὸν ἔχοντα αὐτώ ὥ. σχόπει δὲ Ὁ. 
ὥδε. ἀρ᾽ οὐκ ἐἰγαγκαῖόν σοι δοχεῖ εἶναι, ὅταν τι μέλλωμεν 
ἤεοι πιράττειν ἢ λέγειν, οἰηθῆναι δεῖν " πρῶτον ἡμᾶς εἰδέ- 
γαι, ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι, τοῦτο ὃ ἄν προχειροτέρως μέλλωμεν 
ἤ λέγειν ἢ πράτεειν; 4.41. "Ἔμοιγε δοκεῖ, ΣΩ. Οὐκοῦν οἷς. 
δήτορες αὐτίκα, ἤτοι εἰδότες ξυμβουλεύειν, ἢ οἰηϑέντες εἶδέ- 
γαι, ξυμβουλεύουσιν ἡμῖν ἑκάξοτε, οὗ μὲν περὶ πολέμου τε 
καὶ εἰρήνης, οἱ δὲ περὲ τειχῶν οἰκοδομίας ἢ λιμένων κατα- 

πιὸ σχευῆς. ἑνὶ δὲ λόγῳ, ὅσα δήποτε ἡ πόλις πράττει πρὸς ἄλ- 
“ λὴν πόλιν, ἢ αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν, ἀπὸ τῆς τῶν ῥητόρων ξυμ- 

βουλῆς ἅπαντα γίγνεται; 4. ᾿“ληϑὴ λέγεις. ΣΩ. Ὅρα ἀ. 
τοίγυν καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις, ἄν δυνηϑῶ ". καλεῖς γὰρ δή- 
που φρονίμους τε καὶ ἄφρονας; «4. Ἔγωγε. ΣιΏ. Οὐκ- 

, Οὖν τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονίμους; 
“44. Οὕτως. ΣΩ. Οὐκοῦν πρός τι ἀποβλέπων, ἀμφοτέ- 

» θοὺυς; 44. Ναί. ΣΏ. ἾΑρ᾽ οὖν τὸν τοιοῦτον, ξυμβουλεύ- 13 
᾿.ν εἰδότα, χωρὶς τοῦ πότερον βέλτιον καὶ ὅτε βέλτιον ', 
φούνιμον καλεῖς; «ΑΑ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐδέ γε, οἶμαι, 
ὅστις τὸ πολεμεῖν αὐτὸ οἶδε, χωρὶς τοῦ ὁπότε βέλτιον, καὶ 

᾿ Φφοσοῦτον χρόνον ὅσον βέλτιον. ἦ γάρ; ΑΛ. Ναί. ΣΏ. 
" Οὐκοῦν οὐδὲ εἴτις τινὰ ἀποκτιννύναι οἶδεν, οὐδὲ χρήματα Ὁ. 
᾿ βφαιρεῖσϑαι, καὶ φυγάδα ποιεῖν τῆς πατρίδος, χωρὶς τοῦ 

΄ 

Ὀ]Δαάίοτοιλ δδίδοσο πιϑαϊοῖ- 
Ἀδηχ ἸἸἰοθῖ, ϑουῖθθ --- τούτοις. 
“4... Ἂν ὃ ὥ. ΣΏ. Καλεῖς 

γὰρ κι τ. Δ. Ἠξυδοῖυθ., Νοῖ 
ΟὨλ1δ1: ΕἸοΐϊηιδ 806 νϑεϊῖ, σἐ 

Διεαι ἰοχίι υ8ι1π| 6886, ἧπ 410 
᾿ δμοεῖξ, αυοά δριἰδδ᾽ πλιιπι 518}]- 

ΏΣι 18 ἱωνθηϊῖ, ἴσως ὧν σοέ 
δε ὃ. ε. 

" Β' μδολίοέσντη. πλοιθὲ Ἰθρθη- 
«ἄϊμνι 6666 ἄνευ τῆς τοῦ βελτίςου, 
δὲ ἴὼ ἢὴθ δοηϊθηιδο ϑελπεί- 
οἶον" αὐτό γνιο αὐτώ. ἘΘοὶθ 
πἴοσαυθ. ὙΙα, 8. 15. ἃ, 

8. 'Υιά, πὰ. Οἴεσθαι. ---- ΑἸὨῖο. 
ὀϊηϑῆναι Ἰπηδοτυηῖ ἢ οδἀὰ. αη)- 
68 ῬΓΔΘΙΘΣ ΟἸασκι γδῖ, θη. 

4 ΕἸοΙηι8 νϑγίθηο οηγίϑιῖ 
ἂν δυνηϑῶ, χυοά βδη6 Δάθο 6δῖ 
ἃ ϑοοσδιῖ8 ογδίϊοθ δϊθηιηι, 

δὲ ᾿ηθρίυπι, ἔδλο116 δίαυθ 6Χ- 
Ῥυπροηάμπι νἹ ΟΣ ροδδιῖ, 568 

“βεγὶ Ροέεεε, Μιπὶ ντάοῖυν ρτοὸ 
δυνηϑῇς υντϑδηΐυ8 ἀϊοῖμσπι 6860 
δινηϑῶ 1η18]]. σαφῶς διηγεῖ- 
σ ΠΟΥ 

᾿. 4 Ψυ]ρο τοιοῦτος Ὅότυσι 
τοεῖϊτυϊς ΒΟΚΚΟΥ 6 αῖ,. οὲ 
θη. 217... ὃυἱὐἱ ὃ τοιοῦτος εἷξ 
ΤΠΘΙΟΣ Δ]1ατ18: ν, δ. 12. ὁ. 
Τυπι ὅτε ιηά. 9 οἷ, ἃ τοδηῖς 
τϑοθηῖ, θη, Ξ'ἰ δρϑηῖ, 690. 
τοτὲ οπιθ8 9 Υρογᾶπι ὅ. 86Ώ- 
5118: γα γαπι ΘΟΥπλ,) α180 ἤογὲ 
Ῥοδβδιιηῖ, ἔδοϊθηάυπι, δὶξ, οἕ 
αυδηάο,᾽» 

. ΟΙδεκ. 
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᾿ ὁπότε βέλτιον καὶ ὅντινα βέλτιον. 44. Οὐ μέντοι. ΣΏ, 
α. Ὅστις ἄρα τι τῶν τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρέπηται ἢ ἡ 

τοῦ βελτίξου ἐπιςήμη" αὕτη δ᾽ ἦν ἡ αὐτὴ δήπου ἥπερ καὶ 
ἡ τοῦ ὠφελίμου" ἦ γάρ; ΑΑ. Ναί. ΣΩ. Φρόνιμόν γε ὅ 
αὐτὸν φήσομεν, καὶ ἀποχρῶντα ξύμβουλον καὶ τῇ πόλει καὶ 

δὲ μὴ ποιοῦντα τἀναντία τούτων ". ἢ 
ἁ, πῶς δοκεῖ; 44. Ἐμοὶ μὲν οὕτω. ΣΏ. Τί δ᾽, εἴ τις ἷπ» 

πεύειν ἢ τοξεύειν οἷδεν, ἢ αὖ παλαίειν, ἢ πυκτεύειν, ἢ τί 
τῆς ἄλλης ἀγωνίας, ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ὅσα τέχνῃ 
οἴδαμεν, τί καλεῖς ὃς ἄν εἰδῇ 
βάτιον γιγνόμενον δ; ἄρ᾽ οὐ τὸν κατὰ τὴν ἱππικὴν ἵππι- 
κόν; Α4. Ἔγωγε. ΣΏ. Τὸν δέ γε, οἶμαι, κατὰ τὴν πυκο. 
τικὴν πυκτικὸν, τὸν δὲ κατ᾽ αὐλητικὴν αὐλητικὸν, καὶ τάλλα 
δήπου ἀνὰ λόγον τούτοις, ἢ ἄλλως πως; Χ1.4.. Οὔκ. ἀλλ᾽. 

6. οὕτω. ΣΩ. Δοκεῖ οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶναι, τὸν περὶ τού! 
τῶν τι ἐπιςήμονα ὄντα ἄρα καὶ ἄγδρα φρόνιμον εἶναι; ἥ 
πολλοῦ φήσομεν ἐνδεῖν; 4.1. ἸΠολλοῦ μέντοι, νὴ Δία. ΣΏ, 

14 Ποίαν οὖν οἴει πολιτείαν Ἢ εἶναι τοξοτῶν τε ἀγαθῶν καὶ 
αὐλητῶν, ἔτι δὲ ἀθλητῶν καὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν, ἀ 
μιγμένων δ᾽ ἐν τοιούτοις οἷς ἄρτι εἰρήκαμεν τῶν τε α 
τὸ πολεμεῖν εἰδότων καὶ αὐτὸ τὸ ἀποκτιννύναι, πρὸς δὲ 
καὶ ἀνδρῶν ῥητορικῶν, πολιτικὸν φύσημα φυσώντων 5, ἁπέν 

αὐτὸν αὑτῷ, τ 

2 ΟΙδεῖς, γαῖ, θη. Ῥαδγῖϑ Ο 
ἑπδογιηῖ αὐτῷ, χυοά πῃϊ αυΐ- 
ἄθπι ν᾽ ἀθῖίυγ 6880 ΟΧ Σῃηΐοζ- 
τοίδιίίΐοηθ Οἱ, 15.8ἃ. ΝΜοχ δὰ 
πιρί. ἦν οἴ. ΑΙς. 1. 51. ἃ. 6. 
8 81ῖς 801: Ρδσγ. Ε Ε, οἱ ὕϑη. 

12. ῬΊ τιαιιθ, δὲ 1 ἢ18 ΟἸσῖς, 
οἱ αι. δέ γε. 4111: δέ 5οΐιιπι. 
Ἐπ νὶάθ τ δέ δρ)θοΐυτι εἷξ 
ἃ 116. 4ὺλ δροάοδιη τεάάογθ 
νϑ]θηΐϊ διι86 Ῥγοῖδδι ; ομπὶ ἴ8- 
πιθ δέ Ροεῖ ΒΘΥΠΙΟΏΘπι ᾿ηΐδγ- 
τιρίιπι. ὩΘρ]οοῖα Ὀγοῖδεϊ 8δ6Γ- 
ἸΏΟΠ ΘΕ 81 ΠΡ] 10:16 1 σοηϊ υθξ, 

Δ. ϑο οἰ θγπιδοῖοσ ἐ!611η- 
δυιοηάϊπι ρμυϊαῖ, τὸν δὲ μὴ. 

, ποιοῦντα τἀναντία τούτων : αυοά 
δ΄. 40 ἀμυτυπι ἀιυτῖιι6 οἴ ᾶπι 
οτγϑῖ 60 σιοα ποιεῖν δὶς. δϑδοῖ 

Ιοσο δοζγιπι, ἀποχρῶντα ξυμ- 
βουλεύειν, αυδ6 Ἰαϊθωξ ἔπ Ὠΐ8 
ἀπροχρῶντα ξύμβουλον. ᾿Ουδτο 

[4 

τὸ κατὰ ταύτην τὴν τέχνην 

ὨΣΗΣ]} ἀπ πιο 1.8 ν᾽ Ὧθο ϑοϊηρῶ 
δεῖ οηαγθησδεαϊζουθ τοιοῦτον. 

δ Νοῦη ἀϊ}]1ο6ὲ ἔΔ011ν Μ» 
οοἸυτῆϊα αχιᾶθ ϑεὲ  ΗἷῷΈ 
τις ἱππείειν --- οἶδε ---, κ 
λεῖς ὃς ἂν εἰδῇ τὸ --- 
γιγνόμενον. Ἰΐοπι ταύτην 
ἑκάςην τούτων. --- Μοχ Ῥεο 
οὗ εοἀά, οριϊπιΐ δ᾽ πιρ] οἴ 
Ταπι ὁ ἔοσηυ]α ἀνὰ λόγον Κ» 
Ιπὰ, ἴῃ λόγος. Ν 

1 ΡὈ]Αῖο οατρῖε Αἰθηΐθο» 
βίυτα ἈΘρ.9 1 πᾶ δογωθ' 
τυηῖ δκῖθβ, βδθὲ ἅβρϑχυθο {18 
δοϊθηῖα 66, αυοά δεὲ 8 
το υ8 Ἐιιπιδηῖδ ορίξηπιμει, 
ῬΖΟΕΑ 

2. δῖ. Ῥαγ. Ο, οϑἕ οὐπὶ τομσῖ 
Δθοεγδίδοηθ (ἰδεῖς. γδὲ, ων 
υϊρο ἀ, πολιτικῶν πολιτιὴν 

φ' φ' 8 Ἡρλοι 
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τούτων ὄντων ἄνευ τῆς τοῦ βελτίφου ἐπιςήμης καὶ 
ἰότος ὁπότε βέλτιον ἑνὶ ἑκάςῳ τούτων χρῆσϑαι, καὶ 
ἕνα; «4.4. Φαύλην τινὰ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. ΣΏ, 
γε ἄν, οἶμαι, ὁπόταν ὁρῴης ἕνα ἕκαςον αὐτῶν φιλο- Ὁ. 
γόν τε, καὶ γέμοντα τὸ πλεῖξον τῆς πολιτείας τούτῳ 
Ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει κράτιςος ὧν ὃ. λέγω δὲ 
᾿ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιξον γιγνόμενον" τοῦ δὲ τῇ 
Ἑ καὶ αὐτὸν αὑτῷ 5 βελτίξου ὄντος τὰ πολλὰ διη- 
ὅότα, ἅτε, οἶμαι, ἄνευ γοῦ δόξῃ πεπιξευκότα. οὕτω δὲ 

δα ψοσθᾶ βιπιρία βυηῖ 
᾿ρΡ1:415 Απίορᾶ οἵ συ!ϊ- 
βθγιοπο ΖΘΙΨι δά ἔγᾶ- 
Ὡρῃϊοηθηι, υἱ ἀοοοῖ 
δῖθ5 4)’ Οοτγρίδπι ὈῬ. 
ἘΠῚ ῥ]θηϊοτδ θᾶ ῬὈο- 

ιἴο 1 πο πιοάμιῃ: 
δι γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπί- 
μπρός τέ ἐςιν ἕκαςος ἐν 
ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται. Ἰνέ-- 
πλεῖςον ἡμέρας τούτῳ 

1ν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχά- 
ἔρςος ὧν" ὅπου δ᾽ ἂν 
ῇ» ἐντεῦθεν φεύγει καὶ 
τοῦτο. ἴῃ αυϊρι8 νθγ- 
18 δοη 16 ηἴΠ τ πιὶ οἵ Ρᾶγ- 
ὅπου ἀοουϊῖ νῖτοβ ἀο- 
Ομ] 8 πὶ ἵνα 1146 πὲ νᾶ- 
νἡ Ὦ, 6. ἐν ᾧ, θὲ δβοεὶ- 
1 6536 ῬΓΟΙΏΔ6 τυγχά- 
τυγχάνῃ. διά. Ηθιη- 

1 Ἰοσιιπι. Ασοθάϊϊ ΑΥἹ- 
εοβάθας νϑυδ8 γθ8ρ1- 

ὈδΊ6πι. 18,6. Ἔν οἷς 
καςος κρατις ὕειν, ταῦτα 
ται, ὃ δ᾽ αἱρεῖται ἐπὶ 
ιεἔξεται, νέμων τὸ πλεῖ- 
ρας αὐτῷ μέρος , ἵνα 
εὑτοῦ τυγχανη κράτιςος 
. ποβῖτζο ἴοοο δυ- 
 ᾶθο 1 ΒῈΠῚ 811- 
βοχίε βογρίου ; σχϑοῖθ 
ἴο χιοαυθ ποϑ βουῖρ- 
γχάνει (αυοὰ οἱ μαροῖ 
Ῥῖο νιϊραῖο τυγχαΐῃ 
ιξ νοῦθὰ πᾶθο λέγῳ δὲ 
γνόμενον, 4υ88 ποῃ Πᾶ- 
4υὸ γϑξοσγθηϊιγ, Πιδῖ 
γὰ --- ἀϊοῖιτι 6556 1 ῬτῸ 
ν ᾧ. Τυπι ρῥγὸ κχράτι- 
0409 δοτιρίωπι ἔμι1550 

λτιςος Θ ΡΥοΧ 18, ΟΡῚ- 

ΠΟΥ, ἀρρᾶγοῖ, [1 δυυΐθωι αὐ- 
τὸς αὑτοῦ βέλτιςος ΟῚ οΟΠ- 
ξυπάδηαα δυηΐ οιπὶ 60, αυοὰ 
ἀϊοογθ δο  ϑηλι8, 9.86 ΣΡδ11ΠῚ 8ι1- 
Ῥθίᾶ5806 8114 116 π᾿. αυδηάο 
ὍΏΟ αιοάδπι ΟΡθγθ οθἕεδγϑ, 
4υδθ ἐθοϊξ, οὔλωϊα βιιραγαν!ῖ: 
ΤῈ 8 ΘΏΙΙΣ 1ρ88 Θὲ Ατγιβίοίθ] 8 
νοσρα ἀοσθηΐ, 1ηἴ0]Πνῖ Βῖο 
Θᾶπὶ ἃγίθπι, χιᾶ 4018 ΡῬΓΔΘ 66- 
ἰογῖ8, αυᾶγιπι 1116 πὶ ΘΠΔΓΙΙΒ 
Θδῖ, ΘχΧοο ἃ, Ϊἢ θᾶπι :ριτ 
᾿δοῖδπι συΐδαιιθ οτιπὶ ΡΟ]11:- 
οονπιὶ Οὔ δι18 πολιτεύματα 
οἱ φυδηΐτι 1 60 θ8ὲ τοῖδπι 
το. οοηξοσί. ΟΡ δβδενϑῃηξ δι:- 
ἴθπι ΤΠ ΓΟΏΘ8, νυ 8 λέγω δὲ --- 
γιγνόμενον ῬδτΘηι 6.166 ᾿πδθῦ- 
118 ΘΟ ΠΟΙΔΙῚ δοοιιδᾶῖῖνοδ Ῥ6Ὼ.» 
ἀθωῖθβ Δ δρῴην. 

ἃ Αμάδοξιϑ Ὠγρθογρδῖου, 8ο- 
ουδδῖῖνο αὐτόν ρετιπθηῖθ δὰ 
διημαρτηκότα, ἀποπὶ πιοῖθ δϊ- 
ὯΟΟ ῬΥΔΘΠΊ 181: ΒΟΥ ΡΙΟΥ ΓΘΒΡΟΏ- 
ἀφηῖ αὑτῷ. Οομξ. Οτγδπιηι. 
5. 151. (138) ΠΙ,1. θὲ βυρτὰ ᾧ. 
41. 6. ὯΡὲ Ῥδιιῖο ἔδο:]τιι5 αυ1- 
ἄθηι ρᾶγ ἰἀπθ ποο Θχυπιρ]ιπι 
ἈδΡθ8 οὐ γὰρ τὴν ὁτουοῦν μη- 
τέρα διενοεῖτο, ἀλλὰ τὴν ὃς 
αὑτοῦ" υϊος Θηΐπι 511}1111π|}}Π2 
ϑβὶ Βοο: διαμαρτάνει τοῦ αὐτὸς 
αὑτῷ βελτίςον Ὄντος. --- Οῖ6- 
τὰυπὶ ποῖδί αἀἰρηθαι νἹἀ οἴ, 
νοσθπὶ ὄντος ΄συδαι ΠΑΡ Θηϊ ᾿πι- 
ῬΙΘδ51 ΟΠΊΠ68, 1: 8110 οοὐϊ- 
οὐπλ Ὡοϑβίγου πι ἸΏΝΘΩΪΩΣ δὲ 
Ῥεῖ οογγθοϊϊζομθηι ἴ ΠΟ 6χΧ 
ΑὨρ6] 1018 (ν). (δίθχὶ οπιτθδ 
81} 8 δ6η8ι. οὕτως. 

Ν ᾿ 4 Βαῖ- 
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τούτων ἐχόντων, ὧρ᾽ οὐκ ἄν ὀρϑῶς λέγοιμεν, φάντει 
λῆς ταραχῆς τε καὶ ἀνομίας μεςὴν εἶναι τὴν τοιαύτην 
κείαν; «4.4. ᾿Ὀρϑῶς μέντοι, γὴ Δία. ΣΩ. Οὐκοῦν 
καῖον ἡμῖν ἐδόκεε, οἱηϑῆναι δεῖν πρῶτον ἡμᾶς ε 
ἢ τῷ ὄντε εἰδέναι τοῦτο δ᾽ ἄν προχείρως μέλλωμεν ἢ 

15 τειν ἢ λέγειν; Α4.44, Ἐδόκει. ΣΏΩ. Οὐκοῦν, κἀν μὲν 1 

ν 

ὅ τις οἴδεν, ἢ δοκεῖ εἰδέναι, παρέπεται δὴ τὸ ὠφελίμι 
λυσιτελούνεως ἡμᾶς ἕξειν καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὸν αὖ 
«444. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏΩ. ᾿ΕἘὰν δέ γ᾽, οἶμαι, τἀναντίο 
τῶν, οὔτε τῇ πόλει, οὔτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ; .4.4. Οὐ 
ΣΩ. Τί δέ; καὶ νῦν ἔτι ὡσαύτως σοι δοκεῖ, ἢ ἄλλως 
Α4. Οὔκ' ἀλλ᾽ οὕτως. ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἔφησθα 
τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρον 
«44. Ἔχωγε, ΣιΏ. Οὐκοῦν φαμεν πάλιν τοὺς πολλοὺ 
μαρτηκέναι τοῦ βελτίξου, ὡς τὰ πολλά γε, οἶμαι, ἄνι 
δόξη πεπιςευκότας. 414. Φαμὲν γάρ. Σ.Ώ. «Δυσιτελι 
τοῖς; παλλοῖς μήτε εἰδέναι μηδὲν, μήτε οἴεσθαι εἰδέναι, 

1 Ἐδ]ὰ ΒΑΘο 6846 οἵ δ}0 6. 
τῖδ ἀθιποηβέγδιβ Ὁ]ΔῺΘ σ0Ὡ- 
ἱγαγίδ 4} 10 98 δοηῖ, 5864 δά- 
δι πιδηϊΐοδία νϑέδθ δβοῦίρῖίι- 
Τ86. νοδῖρία, Αρρϑγϑοὶῖ ϑῃΐπι 
Ὀχονοσ ΠΟ ΥΟΡΘΙΣ δ᾽ή!χυᾶ 9 
ΒΡ ΘΓ οεΡιιδ, Η 860 διδέθαι ὩΟη 
Οδδιηῖ 6586 8114 αἰιᾶπὶ α1186 
ὁσυηῖμν Φ. 3. 01 ἰπῖθν δ]1ἃ 

ἀῖα ϑοογαῖθ : Ὅςις ἄρα τι τῶν 
τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρ έ- 
πητας ἡ, τοῦ βελτίξου ἐπιςήμη " 
αὕτη δ᾽ ν ἢ αὐτὴ δήπου ἡπερ 
καὶ ἦ τοῦ ὠφελίμου" --- 
φρόνιμόν γε αὐτὸν φήσομεν καὶ 
ἀποχρῶντα ξύμβουλον κ. τ. 1. 
δια νοοῖ οοὐά. ορῖ, 2 Ὧο- 
δῖγο ἴοοο ὑγὸ παρέπεται ΘΧΠ1- 
Ὀθηὶ παρέπηται, οπιῖδθο δή, 
φιοά ο6δὲ 1ῷ το θη. 42.) 605 
ἰογῖ ἀδηῖθυθ δέ. Ηἰς 1τηδ» 
ο118 δόζπῖο τθϑιδιιγδηιμθ στ ἱ ἢ 
νιοίων 118: 

Οὐκοῦν κἀν μὲν πράττῃ 
εις οἶδεν ἢ δοκεῖ εἰδέναι, 
παρέπηται δ᾽ ἡ τοῦ ὠ- 
ελέμου ἐπιςήμη, ὦφο- 
ως καὶ λυσιτελούγτως ἡ- 

μᾶς ἕξειν κι τ, λ. 

δίς δρρᾶγοξ οουΐμπι 1 
ΔΡδτγα680 ἃῦ ὠφελέμου ἃ 
λίμως, αυὸ ἔλοϊῖο ἀυδὴ 
Οθυδ ΟΠ118815 οαδίοεδ 
15. Δ]1αυθπὶ, 41 4ῖάε 
ἀοεθϑῖιν, δϑηϑλ πλεῖδί; 
ΕϊοίυΒ ]Ἰοσουπι νυν 
»ΝΟΠῺΘ 8βὲ υ]56 ἃρ)ὲ ἢ 
φυοὰ ποῖδν!ϊ διιδ τλοδ580 
λᾶῖ, αααἰἰξέ αὐμξόπε Φοΐ 
ορεΐπιΐ, δθαυῖξ ᾿ξ 

ἂϊ δὰ βείρβιιαι δὲ δά 5 
γιάοθβ θυπὶ ἀᾶγθ 5ϑΏϑδι 
τὰπι οἱ 1ηΐθρειπι. ἐϊδ΄ 
πὸ Ἰοουπι δἰθσ χυδ 
16 οβδὲ σοπδϑιϊεῖυ5 ΙΘΡΉ 
ἀρδίυσ. ϑθὰ νϑχϑε8 δ 
Ἑτοημπι αὐοαυθΘ πεῖ 
Ἰορῖθ6δθ Ἰοουπν, οὐἦμ6 δι 
1τ18πὶ (00114116 δια ροειοεῖδι 
ΧΡ] νοσεῖ. οὨ] Φίθειη 
τη δῆοτθπλ τδυϊδί! ἢ ΘΠὲ 
β'θηβ ρΡοδὲ παρέπηται 
ὧφ ς οσουλπιδῖθ Ὀοδίξο 
ἀοδῖη ᾿ποῖρῖς ἂν τ ΜΝ 
αιτελούγτως: αὐυοὰ ᾿διφη 
ὍΩΟ ποπιῆθ τ δ αι 
ἀτορ]ιοοῖ. 
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λλον προϑυμήσονται πράττειν μὲν ταῦτα ἅττ᾽ ἂν εἷ- 
, ἢ οἱηϑῶσιν εἰδέναι, πράττοντες δὲ βλάπτεσθαι τὰ 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι "; .,.4. ᾿.“ληϑέζατα λέγεις. ἃ, 

ὥς οὖν, ὅτε γ᾽ ἔφην, κινδυνεύειν δ τόγε τῶν ἄλλων ΉΥ, 
ὧν κτῆμα, τις ἄγευ τῆς τοῦ βελτίξφου ἐπι- 

κεχτημέγος ἦ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ 
ἔέω τὸν ἔχοντ᾽ αὐτὸ, ἄρ᾽ οὐχὶ τῷ ὄντε ὀρϑῶς ἔἐφαι- 
λέγων; «414. Καὶ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοι δοκεῖ, 
κρατες. Σ,Ώ. Δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλ- 10 
ν ὀρθῶς βιώσεσθαι, ταύτης τῆς ἐπιςήμης ἀντέχεσθαι 
ἧς ὥσπερ ἀσϑενοῦντα ἰατροῦ, ἤ τινος κυβερνήτου τὸν 
ὥς μέλλοντα πλεῖν. ὅσῳπερ ' ἄν μὴ πρότερον ἐπου-- 

ΔΥνὰ 1ΨνΘΥΒΊΘΏΘ ΨΟΟΘΊΙΩΣ, 
Ῥιδοινοσιιηῖ οοὐά. ορ- 
πράττειν μὲν Ῥτο μὲν 

ἐν, Ισοπὶ δῆς Θιπθῖ" 
Β6. Απῖθα θη 11}} ἐπι.- 
Ἦνται "8816 τϑϑροῦ- 
ι ἤδεε πράττοντες δὲ βλά- 
Ξε, οππὶ ορογίογοὶ βλα- 
Ἢ. Νηῃο Ποῦ Ἰρϑβιπὶ 
'σθαὲ ον ΟΧΥΔΟΥΟῺ ὈΘΏ- 
» 2110 ἐπεϑυμήσονται. 

ὧδιὶ οπὔιθα κινδυνεύει. 
ἃ Ὁηι.5 Ῥασγ, Ε δαδρεῖ ὁ 
ἜΣΘ:Θ. 

186 1η ᾿πιρεάπο μος ἴο- 
αὐτὶ πι0}68ι168ϊπ|8 δι, 

ἡ πρότερον, Οοτηδτῖιδ 
ἴσ6 8:10 Εἰ δβϑδιειϊθηϊδῆο 

Ὥνθιι15880 δέδγιδι. [1}18 
ἢ ΟἸ18515 σΘἰ ΓΙ] 87}6 γ6Γ- 
ΔΏΒΡΟΞΒ, 8 88η8 6 Ἰἰοοῦ 
"δῖ ϑοπηθίθσ. Οὐᾶπα 
ιθ1 δὲ ποτηϊτθυπι γε χὶϊ 
δῦ, σοῦρα ἤδδο ἰδηΐυσι, 
"ἂρ ταύτης, δῖα 118, ὅαω 

ἂν, φῬοπμδηθοι ὥμαπι 
ἰοσδέϊοηθ πὰ οἰϊᾶπι 
16πάδϊ, ΄συοὰ 1π νυϊραῖα 
ταύτης νὶχ Ααἷἴο σϑἕθγδδ 
ι δά ψυχῆς. ΑἸ Δηι ἰἀπιο 
θην ΔΡΟΥΘ ΨΩΙΗῚ νἹάθ- 
᾿ φοάύοχ Οοἷ8}.. τὸ ὅσῳ 
ΧΙ θθη8 ὅσῳ γὰρ, ᾿ηξο- 
γὰρ φοδὶ ἄνευ οτᾶ80 : 1ὰ 
ΟΒοο οεἕϑπι ποιπδηθ πα ὩΣ 

80 οσοοπιθηάδδαῖ, αὐοὰὲ ἀθ 
Ἰππεῖυγα ἔογπιδθ ὅσῳ πὲρ Ῥτὸ 
δ᾽ ΠῚ Ό]1ο1 ὅσῳ Ῥεδθηι 888 νϑῦθᾶ 
τοσούτω ἀυθιδραπι: ασυοά ἰδᾶ- 
πιο ἀυδῖυπι υης γχοίγδοϊο : 
οἔ. ᾿οπιοϑῖῃ. Μιά. δ. 50. 9. 
θαι ρϑυξθοϊβδθ ΠΗ νἹάσιιν 
Βοάϊθ δπιθηδδιῖο οογί 1581 π|8, 
οὐδ πιοᾶ σοηῃδηιηδ [1068 
οδἴροῃο, ᾿ωνϑηΐδ 2118 ἃ νῖτο 
Ὄνοηθ Οδγοΐο Ἐσιάοσεῖοο Κ7ε,: 
αυΐϊ 1. 1106}}0 δοδάθινοο ,.(6 
1.οοο Μαϊμποιιδῖῖοο ω Ρ]δίο- 
Ὠϊ6 ΝΙίδηοη θ᾽ ΗΔ], 4825 ϑάϊιο 
Ῥᾶβ. 50 Ιορξθηάυπι φρο πρότε- 
ρον ἀοουϊξ πρᾳότερον; αυοὰ 
Ἰυποῖνιπι ᾿γδηβ] οοδίίοηι 1}}}1 δά- 
τοοάυπι ὙΘΥΙΘΈ1 δΟΓΠΙΟΏΘΠΛ 
τὰ οοηϑίτυϊ: - τὸν ἀσφαλῶς 
μέλλοντα πλεῖν. ἄνευ γὰ 
ταύτης, ὅσῳ περ ἂν μ 
πρᾳότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς 

ψυχῆς -- -- τοσούτῳ μείζω ἄς τήματα ἀπ᾿ αὑτὼν ἀναγκαῖ» 
κε ἐςι,. ὡς ἔοιχεν, γίγνευθαι. 
Οιιδπι διαθηἀδιϊομθηι 6ρῸ ἴῃ 
6} 1εϊδϑὲπιῖδ ΡΟΏΟ. [ὩδΌ ὩΣ 811" 
ἰο 106110 ΙΔ ΔΌΣ} οἱ 8118 
Ἰιθτυπι ἤυης οϑῖγυπι ΘΟ σΘΥ-. 
Ὡϑηῖξα : αιῆρυδ ἰάπιθῃ στπλ 
τϊηδ ῬΘΙδΙ 35) 511 ΠΟὈ]8. 
ὩὨο]ἶπιι8 ἴθηεριδ ΔΡὈΒΙΠΊΘΥΘ' 
οὈ]οσχιθηδο 1186 41:86 ῥτγοϊδῖᾶ 
ϑ πῖ ἴῃ Ε10611}0 ΒΡΘΟΠΙ: 18 ΘΟ 
οάσξῖο δὲ εἰ δρθιδπιϑ, ΟἿΣΥ18 
δθου ἀϊ8 ΓΘ ον 6ο,. 

Ν 2 8. Ἑογ. 
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ρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ἄνευ γὰρ ταύτης, ἢ περὶ χρημάτων κτῆ- 
σιν, ἢ σώματος ῥώμην, ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, το- 
σούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἔςιν, ὡς 

». ἔοικε, γίγνεσθαι. ὃ δὲ δὴ τὴν καλουμένην πολυμάϑθειάν “' 
τε καὶ πολυτεχνίαν κεκτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὧν ταύτης τῆς 

. δπιξήμης, ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάζης τῶν ἄλλων, ἀρ' 
οὐχὶ τῷ ὄντι δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρήσεται, ἅτ᾽, οἶμαι, 
ἄνευ κυβερνήτου διατελῶν ἐν πελάγει, χρόνον οὐ μαχρὸν 

ς. βίον ϑέων ὃ. ὥστε ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ 
ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὰ 
ἤπίξατο ἔργα, κακῶς δέ, φησιν, ἠπίξατο πάντα ". 4.4. Καὶ 

2 Ἑουτθᾶτι 15 ἐὰν ἘὨδροϑηϊ 
Οπιηθ8 Ὀγδϑῖοσ Ρᾶγ. Ε Ε, 864 
ΟΙΑεῖς. δῖ. ὕϑη. Ῥασὶ α ἀδηΐ 
φιλομαϑίαν. θαι π1816, αιιᾶπει 
υοά 4111 Ιοοο δ]ίθεϊυβ οπιῖ- 
1.16 ΒΑ Θηϊῖ, φιλοτεχνίαν. 

8 δὶς Ῥᾶγ. ΘΟ, ουἱϊ δοοθδη- 
δοηῃάιβ ΟἸδεῖς. “ὺ} δὴ δο- 
οϑηῖ πᾶρθοὲ ϑέεων. Οοἴουξ 
ΟὔμΏ685 ϑεῶγν. δ᾽ορῃδηϊ οἽοη- 
Ἰθοῖυγα βίου Ὡϑορββαῦῖα ΠΟ 
νιἀοῖυσ. ὙΜοοιΐδα οὐ ποῦ 
ἀπηπιθεῖῖο ἀδιηπᾶνογαὶ ΟἹ πὶ 
ΘΟΠ]οῖθσπι, ἤσησ ἰδ 1ἢ 
θδάοθπι δογενδη δ δοαιϊθβοθῃ- 
ἄμπι ρῥυϊδί. 

4 ογβιιδ οὁχ ἠδθροσγάϊο οδγ- 
ΣΏ1Ὼ6 ΗἨοπιοεῖοο ομἱ πὶ Ῥᾶι]ο 
1ηξογῖιβ νἱἀοθίπι8 71αγρίξοε 
ποθὴ. 6 60 ΄1:δ6 πιο δά- 
ποίΐδνοτσαϊ σοι]οδορ, θὰ Ὁ]08 
ξλ]δὶ ἔοθσθ χυᾶπι νϑγὶ οοηΐηθ- 
Ὁδηῖ, δίδειπι νϑύδιπὶ 1ἰὰ σθ- 
Βοῖμπι, Ὃς μὲν ἐπίςατο πολλὰ 
κακῶς δ᾽ ἠπίξατο πάντα, Ὡοπ 
σοῦο υἱ δηϊίαυιϊπι ἐρδῖυ5 Ρο6- 
ἴθ Ῥγοροδιῖι,, 804 δὴ Ατιβῖο- 
1610 φιοχυθ Ροδι, οδρ. 4. 
Βυπο Ἰρβὰπιὶ νϑγβπι ΗΟΠΊΘΓΟ 
ἐγσῖθυϊ αἀἰχιῖ, γογυπι Αχλεῖο- 
16108 Ἰρδυπι ροῦπια αυϊάθηι 
Ηοτάθγο ἐγῖδυῖ 101, μυης δυ- 
ἴθπλ νϑυβπὶ ποῇ δρροβιῖῖ, 
αυ ΠΘα16 δρυά δ411|πὶ 406:- 
αυδηὶ Ῥγδϑῖθυ πῆς ὩὨΟΒίσγαΠΙ 
Δωνϑηϊυτ, Οϑίθσιιπι ]ΟρΘ 

δΡ᾿ϊ8 ΒΌΏΟ 81}186 ὩΛΣΥΘΥΙΒ 70» 

ΔΑΚΙΒΙΑΔῊΣ 

δι 16 Ὑ18. 118 : 
πόλλ᾽ ἠπίςατο ἔργα, κακῶμ 

δ᾽ ἠπίςατο παΐντα. 
ΑΙϊτο5 ἀθ δοάθπι ΝΜίδεριϊε γϑζα 
δ8 τὰν οὔν ω 

Τὸν δ᾽ ἄφ σκαπτῆφα 
ϑεοὶ ϑέσαν οὐδ᾽ ἀροτῆρα, 

Οὔτ" ἄλλως τι σ . 
σης δ᾽ ἡμάρτανε 

1ηἴδρτοβ 5011ι185 ΟἸθασθηδ Αἶακ, 
ϑίγοαι. 4. Ῥ. 284. δρροευΐ 
Ασιδῖοῖθ 8 δυο ΕἸ᾿, Νῆοο 
6, 7. Ὡοπηΐδὶ ἀἸπιξδῖο νετεῖ 
δίϊιοστο. ἢιβοῖὶθ δυῃΐθηι Βοὲ 
ᾳυϊάθπι Ηοπιοσο Αεϊἰβιοίεοἶδι 
ἐιδιιῖ, Οοείαπι ᾿ΐδημο 
ἔι1566΄111186 τοι ροσ θυ Ηοαθὲ 
τίουπι, μος οδὲ ὁχ διιϊεφόμ ο 
τοΐδ Θρίοδθ ροϑδὲβ ξϑιωρθβαε. 
Ῥτεορδρδῖἴιιπ, οδύσθῃ ἰαδασὲ 
οἱ βαιτῖοῖ ΔΓρΡΌΠΙΘΏΣ, μο-. 
τὴ ἔδίυι8 δὲ δἰι]ῖτι 
ποπιΐηθ (ν] ἃ. ἀδθ ν. 
Ἰηῖτα δὰ 18.)΄ τιδιεῖ ; 
ἴυ8 εγτᾶῖ. Οὗ. Ἠδδγοῖ. δυῤᾶ, 
Αροβῖοὶ. ἴπ ν. Επμείδιμ, δὲ 
Οα. κι ῥΡ. 413. Βδα. Ἰπωρεβεᾶ 
δυΐϊθαχ Ιορδῖυς ὟΥ δεδοηθειβ 
ἴῃ ποῖῖϊ. δά γη26 σου. Ρ. 11. 
844.; αυϊ δἰπι.} ἀθ 1110 Μδγρῆθ 

1, Βογοϊοῖὶδ δὲ ᾿δεδῖςῖδ ψαΐν 
δ:θι1:18 ΔΙΙΘΓΏΪδ οοαθοτρίπς, 8 

807" 
Ῥοβίθσιουῖβ 8.1 δοξρίο 
ὭΟΏ 1 οσιῖο Ηοπιοσο 
ἀϊοαθαῖιν, δὲ δὰ Ρι ρεοίϑιη;: δ» 
4υθαι σοίογθθδῖων, δἀπηούμαε 
ῬτΟῦΔΌΣ]6 πὶ δϑηϊθηξξδι ἰρμα 

ε: 
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ποτε ξυμβαίνει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ Σώκρατες; ἐμοὶ 
ὺρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν δοκεῖ πρὸς λόγον εἰρηκέναι. ΣΩ. Καὶ 
γε πρὸς λόγον. ἀλλ᾽ αἰνίττεται, ὦ βέλτιςε, καὶ οὗτος, 17 
; ἄλλοι δὲ ποιηταὶ σχεδόν τι πάντες. ἔξι τε γὰρ φύ- 
μητικὴ ἡ ξύμπασα αἰνιγματώδης, καὶ οὐ τοῦ προστυ-- 
; ἀνδρὸς γνωρίσαι" ἔτι δὲ πρὸς τῷ φύσει τοιαύτη εἷ- 
ὅταν λάβηται ἀνδρὸς φϑονεροῦ τε καὶ μὴ βουλομένου 
ἱνδείχγυσθαι, ἀλλ᾽ ἀποκρύπτεσθαι ὅτι μάλιςα τὴν αὗ- 
γφέαν, ὑπερφυῶς δὴ τὸ χρῆμα ὡς ' δύσγνωςον φαίνε- 
"τι ποτὲ γοοῦσιν ἕκαςος αὐτῶν. οὐ γὰρ δήπου Ὅμη- Ὁ. 

ἢ; τὸν θειότατόν τε καὶ σοφώτατον ποιητὴν, ἀγνοεῖν 
, ὅτε οὐχ οἷόντε ἦν ἐπίξασθαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἔςιν 
ὧν τὸν αργίτην πολλὰ μὲν ἐπίξασϑαι, κακῶς δέ 
τόντα ἠπίξατο ἢ. ἀλλ᾽ αἰνίττεται, οἶμαι, παράγων τὸ 
μὲν ἀντὶ τοῦ κακοῦ ὅ, τὸ δὲ ἠπίξατο ἀντὶ τοῦ ἐπί- 

-. γίγνεται οὖν συντεθὲν ἔξω μὲν τοῦ μέτρου, ἔςι δ᾽ ς. 
ηύλεται, ὡς πολλὰ μὲν ἠπίξατο ἔργα, κακὸν δὲ ἦν ἐπί- 
ι αὐτῷ πάντα ταῦτα. δῆλον οὖν, ὅτι εἴπερ ἦν αὐτῷ 
τὸ πολλὰ εἰδέναι, φαῦλός τις ὧν ἐτύγχανεν" εἴπερ γε 
ν δεῖ " τοῖς προειρημένοις λόγοις. 4.1. ᾿.44λλ᾽ ἐμοὶ 
κεῖ, οὖ Σώκρατες" ἢ χαλεπῶς γ᾽ ἂν ἄλλοις τισὶ πι- 
με λόγοις, εἴπερ μηδὲ τούτοιν. Σ.Ώ. Καὶ ὀρϑῶς γέ 

Ῥιρτοΐσαηι, Συϊ 9 
᾿ποίμαι Πξαἀδπι Ψογβῖ- 
᾿ταϊδι οἴ Ὑ18 1 ΘΥροΪ ἴδῃς 
, θοάθπι πιοάο Νίαδυρι- 
ποσὰ 1]}0π . Ἠοπεθει- 
Ἐπ 1015 νϑγδῖδι:8 δ᾽ 1η1}}- 
»ν1δ6 10618 ῬΘΥΠΔ}116 118 
Ο18569) υἱἱ ἑηἰοτρο] δῖ 
ἈΓρ᾽168 501115 ροδιθᾶ νι]- 
210 0}8 ΤΟΙΓΘΥΘΙ, 

86 ὑπερφυῶς ὡς ---ἰ νἱὰ, 
Β. 4. 451. (438), Ι. 3. 

ἷρο ἐπίςασϑαι, ᾳυοά 
ι οοὐά, 4]1458 ΟΡί"πι: 
ἐπίςαται: 50]116 ΟΟ12], 

}4 υοἀ οὐπὶ διιρπι. 
δάορίανι: Βθ. Νίδπι 

"1 υΐϊο δοχιρίυγδθ τϑοῖθ 
ὩΣ Ῥτοχίπιθ ΒΘ] ΘΩΠΔ: 
ἰδῖδϑι οὐ 14 'ρϑυπὶι δίσυ- 

οἴυγδθ ηἀτοΐιπι δὲ 11α φησέ 
μῖς αυοαχυθ ᾿ηβογίμηι. 

8 Θοπϊνυπι κακοῦ δυτῖυπι 
ξιδιῖα Ἰυποίυγαθ νϑγροσγιιτι 8ο0- 
σοπιηοάανιῖ, ΙοΘοΟ ΟΠ ΔΙΣΝΕ 
κακόν ταδίϑυιδιιῖοσ, αυοά ἀϊ- 
οὐπῖ, ροῃϑηᾶϊ (ἐνεὶ τοῦ χα- 
κόν). --- Ὅοῖθᾶα Ῥιοχίπιᾶ δῖ 
νοτῖδδ: .Ηϊηο σοηβοϊλίυτ, ὁΧ- 
ἴσα ταθίγιπι αὐϊάθπη;. δδὲ ἰδ- 
θη. υοὐ 5δοηῖῖ ργοξίδ, 
Βοο: --͵᾽  Αἀ ποβίζχυπι δυΐθηι 
δοιιρίοσθβ ᾿ῃιθγργθίδη αι 10- 
Τϑῶλ διιδπι τηιϑηΐθηι ϑοογδῖθϑ 
1 Θχρ]ιοδβδοῖ, υὐ  ἀϊόθκτοϊ, 
νούθυπιὶ χαχῶς ἢ. 1. νδῖθσθ 
εἰς τὸ ἑαυτοῦ κακόνγι 

4. Β6. οἰπὶ ΟἸΑτῖς. Ναῖ. ὅτι. 
Ῥαι. Ο,, δέοι; αυοά ἀϊδρ]ῖςοι. 

δ Ἦδλοϑοεο 
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ἅ, σοι δοκεῖ, πάλιν αὖ μοι δοκεῖ ". ἀλλὰ φέρε πρὸς 
δρᾷς γὰρ δήπου τὴν ἀπορίαν ὅση τε καὶ οἷα" το 
καὶ σύ μοε δοκεῖς κπεχοιγωνγηκέναι" μεταβαλλόμενος 
ἄγω καὶ κάτω οὐδ᾽ ὁτιοῦν παύει, ἀλλ᾽ ὅ,τι ἂν 
σος δόξῃ, τοῦτο καὶ ἐχδεδυχέναι αὖ, καὶ οὐχέτι « 

48 δοκεῖν 7. εἰ οὖν σοίγ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐμφανὴς γενόι 

ϑεὸς, πρὸς ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειε, πρὲ 
εὔξασθαί σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι ἐχείνων τι γενέσθαι 

καὶ ἐν ἀρχὴ ἐλέγετο, εἴτε καὶ αὐτῷ σοι ἐπιερέψει: 
σθαι, τί ποτ᾽ ἄν οἴει ἢ τῶν παρ᾽ ἐκείνου διδομέν 
βάνων, ἢ αὐτὸς εὐξάμενος γενέσϑαι, τοῦ καιροῦ 

". 44. ᾿Αλλὰ, μὰ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ μὲν οὐδὲν ἄν ἔὶ 
εἰπεῖν, ὦ Σαίχρατε;, οὕτως" ἀλλὰ μάργον " τί μ 

5 Ηδλος νεῦρα ἀοβιηῖ ἴῃ 
σιυϊραῖὶς δὲ ἴπ οοὐἀὐά, ὕεη. Ζ' 
Σ, Ῥδεῖβ. ἢ. ἴῃη οοἴοσεις οὔτ" 
Βυδ5., το65ῖ6 Β6. τειρυιυτ ον 8]- 
ἜοΥΣ ᾿ηϊοσϊοοιϊοζῖῳ ΑἸοΣ δι δάϊξ 
εῖρο, οὐ͵ὐυβ οἴϊδι ὩΟΠΊΘΩ 
Ῥιδεῆχιπι ἐϊ5 οδὲ ἴὼ ἘΔ Βδ5. 
2. ἴπ οοὐ. Ψοη. Ἰδπιθῃ, συ 
εδὶ ΒοκΚκοΥῖ 17, Νυγηθογροε 
ἀδδοσιῖ ϑοοσζοῖι δϑο σοῃϊημᾶ- 
τὶ; δῖίαφυθ ἴπ ΟΙδγκιδθο ἢ 0]]8 
οογῖθ τηῖος δᾶ οἵ 5646. ἀλλὰ 

8 --- ἐδῖ ἀϊδιηςῖ!ο : ΓἸΟΘΊΏΙ5 
Θηϊχυθ ϑοοσσγδῖι ἀϊβοσίθ ἅδθς 

σοηππυδῖ, ἴδαυθ δι άθαι 6ρῸ 
υοαιθ δέῆρογθ πρδΐυϊ. Ἀδοῖθ 
Θηΐαι δ] ιθεταδομοσ, αυδῃ- 
ηυδπι ΑἸοΙ δας {θυ θη5, 1Ώ- 
δούνῖγθ ἤδϑο νοῦ σθηβοῖ Ὠ0ἢ- 
Ὠϊδὶ δἀἀιοθμάδθ 11}: ἀι189 
δἰδῖπι ὀχροηϊτις ᾿δοοϊ δι! οὴξ 
(ἀπορίᾳ). 8εὰ οὗ 14 'ρϑυαι 
οοτδῖθδ Ῥοῖϊι5 νογθδ διιᾶ χ6- 

Ῥοῖογο ριιϊδηαιβ οδῖ, Ὡοπ δ]- 
ἰδτὰ Ῥθιβοῃᾶ, οἷ οα σοῦνθ- 
ὩΣΓΘ τ]η118 νἹἀδίυτ, 

6 Μεηΐο βιρρίθηαυπι ἐπ» 
σχεψώμεϑα δυῖ ε)υβηχοάὶ φυϊα. 
ΑΒευρῖιβ δοῦπιο Οὗ ρδῦϑθηϊῃο- 
810. ὁρᾷς --- -- ὡσαύτως δοχεῖν. 

7 οτυπι Ἰηβηλένοτγιπι ΠΟοη- 
ἄυπι ναὶ αυΣ σαϊοηθηι 140- 
Ὠθδπιὶ δέξδοσγοι. Αα ρμᾶχῖϑε 1ρὶ- 

τὰ, νοσδδ δῆδοοῖι 
εἰριϊδεοδνίπιβ δα 
ποῖ. 6. Οποά εἰ εἰ 
Ἠΐ οοεῖθ, πιυδ Ἀϊι 
ξδοῖ]ῖ ὩΘρΡΟΙ͂ο θαιρηά 
τιῖ ἐχδέδνπεν αὖ καὶ - 

1 ΑῬδοῃᾶ νυἱάσιυν 
γος. αυτρρὸ 4089 8 
τοῦι δϑαυδσὶ5 ὥϑβδη 
“απασε διρηϊδοδξ, δὶ 
ἐδὲέαϊποξιιτ, ὑγοξενν 
ζτασπι ἡδυΐγυσ πιο ἔδ 
βασι Θηϊδι δ 1ο 
Ῥϑεεροόχογαῖ Βιάδδιι 
τορδηὶθ αυϊάθε . 

1, ἘΒ6δ., ροδίξιεμα . 

νἸἀοτγοῖιε: ὩΣ 51:6 
δΡΊο10Ο δεῖ πδῖᾶ. ὁ 
6686 νοσϑ μια 
συδο 2]ὺπὶ ἔθγθ δϑ: 
Βεγεῖ. Νϑᾳιθ διμέι 
4υᾶπι ΘΧΟΟΡΊΔΥΙ ΡῈ 
φμᾶπα. ᾳυοά οσΟ0ῃ]6. 
ογμε, μέρμερον, αὖ 

Ῥ]αϊοηῖϊοα οδδὲ οἵ ἢ 
δρίϊδδῖπια. ἴῃ Η!ρρῃ.: 
(Ρ. 290. 4.) ἀθ6 ΝΣ 
Ῥδῖωγ εἰβὲοϊέ δὲ τὰ 
ἃ δΉἤο]ιο δχρ]οδευ 
δος ἄξιος, ἢ χαλεπός 
οἰυδ διιῖθαι ἢ ΟΥΥ 
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εἶναι, καὶ ὡς ἀληθῶς πολλῆς φυλακῆς, ὅπως μὴ λήσει "' τις 
αὑτὸν εὐχόμενος μὲν κακὰ, δοκῶν δὲ τὰ ἀγαϑά, ἔπειτ᾽ ὀλίγον 

» ὅπερ καὶ σὺ ἔλεγες, παλινῳδῇ, ἀνευχόμενος ἅττ᾽ 
ἄν δ τοπρῶτον εὔξητα. ΣΏΩ. “4ρ᾽ οὖν οὐχὶ εἰδώς τε «ς. 
πλόον ἡμῶν ὃ ποιητὴς, οὗ καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου ἐπεμνή- 
σϑην, τὰ δεινὰ " καὶ εὐχομένοις ἐπαλέξειν ἐκέλευεν; ΔΑ. 
ἜἜμοιγε δοκεῖ. Σ,Ώ. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ὦ ᾿Αἀλκιβιάδη, καὶ 
“ακεδαιμόνιοι τὸν ποιητὴν ἐζηλωκότες, εἴτε καὶ αὐτοὶ οὕ- 

᾿ τῶς ἐπεσχεμμένοι, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἑχάξοτε παραπλη- 
σίαν εὐχὴν εὔχονται, τὰ χαλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τοὺς ϑε- 
οὺς διδόναι κελεύοντες αὖ σφίσιν αὐτοῖς δ᾽ πλεῖον δ᾽ οὐδεὶς 
ἄν ἐκείνων εὐξαμένων ἀκούσειε. τοιγαροῦν εἰς τὸ παρῆκον 
τοῦ χρόνου καὶ 5 οὐδένων ἧττον εὐτυχεῖς εἶσιν ἄνθρωποι. ἃ, 
εἰ δ᾽ ἄρα καὶ ξυμβέβηκεν αὐτοῖς ὥστε μὴ πάντα εὐτυχεῖν, 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἐκείνων εὐχήν 1. ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς δ᾽ ἐςὶν, 

- ἀπ΄ ὁ 

Ῥ. 988. ἃ. Ὑ ΘΙ αιϊοῖδπι νυ ρ θα 
Χ ἢ. 6. σγασϑ 

ἕωτα, Αρροιαῖ. δ’ γιά, 
ἸἈυμηῖς. δά Τιηι. . 178. οἵ 
ϑεμποὶὰ. ἐπ Γοχῖοο. 89 πο 

᾿ ἔριηθζο ργοΐθοῖο ποὺ αυοᾳιθ 
. οὔ]ιοῖδὶ πο 85 81161118. Ζῇ 9.16 
6666 ἤποε δἰδίιθσθ ᾿ηῖγᾶ {1108 
δὶς δουῖρίοσ νοσρο δ]ίχιιο τὶ 
εἶνθ ΔΡιὶ ροϊιοειῖ. άργον, 
ἑππαχεε ἀἰϊχιὶ ἩΟΠΊΘΥ 8 Θι1πλ 
φυόοφυθ 401: οἄθοο πιρθϑῖι 
σροζῖθηι Διο δίσυς (Οὐ, π, 
421.};} γαςέρα μάργην (Οά. σ, 
2.) 41:16 Δα οῃληϊᾶ ῬΟγροίιθη- 
ἐδ δαύιριὶ: ο]ορδηῖθν ἔογίδβϑθ 
οἱ οὐποδοϊῖου ἸοψαΣ δὲθὲ νἱδιι8 
οοὲ Ὡοδβῖοζ, οἵπλὶ σϑπὶ ρέγίοιι- 
-ἄοσαπι ἈΡὈ6]]δύϑῖ ἐπθαάπαγε (61 
1011 Ὀϊηρ). 

4 Μιὰ. ποῖ. 2. δὰ Κ. 1. 

5. Ῥαγιουϊδπι ἄν ργδθῦι6- 
τυτῖ οοὐ ἃ. ΟΡΈΣΠΙΙ, 

ἃ Ψιά, διρτὰ δὰ 8. 9. τοί. 1. 

5 Ῥατιϊουϊδθ αὖ Ἰσοὰδ Βα 
6858 ΠΟ. νἱἹάδιιγ, οἰϊδυλδὶ ὅ- 
τὸ δάμπιοάιπι δά καλά πιδηΐθ 
ΧΘῖγαμᾶ8, (Ομ ϊοογοπι ἀν, 46 

θ0ο ιοά βοΪεὶ δοιῖ αιοῖϊθε 
οσοᾶϑιο ἔοσι (ν, Οεδπιπι. 6. 
139. (126.) ΟΡ 58. 5.): 864 οχ- 
ΘηΊΡ]8 Ὡοἢ δι ρροίιηϊ Ὠ181 οὐπι 
Ῥγδθίοση δ: σαυδησυᾶδπε ὩΟΩ 
Δρρδσζοὶ αυἱὰ πιρθαϊδὶ, αι 
ΣηϊΏι8 ἴδηι 1 ᾿θπρΟΥῈ Ῥγᾶθ- 
δθηῖθ νῈὶ] ροῖϊυδ ἱωδηῖο 118 
πϑυτροῖιν ρδγίϊουϊα, Οὐοά δὲ 
ἰδ ποῇ νἹἀδίυγ, γΘροπθῃ- 
ἀνπι οθῆβθο ἀδέ, 4υὰ ραᾶγί:- 
οὐ]α δυροιῖ8β ἑκάξοτε σθρ6- 
ἰδίῃ. 

νὰ]. Μαχ, 7), 32. ϑοογαῖεξιε 
πιΐδὶδ να Ῥεξοπαίΐωπι α αἰἰὲς 
ἐπινιογξαϊέδως αἀγΡίεγαϑαιϊμν", 
φιαῖθ τὸ δοπα εἐγὶδιωσνόπε; 
ημία ἐξ ἀδηπαπι φογ ότι, φωίά 
τγιϊσωΐφμθ δὲ πὶ; πος 
αμέοπὶ ἑὰ ρἱθγατηφιιθ σοξῖς 
ὁχροιονδ, ηποά τιοτι ἐπι Φεγ α- 
“6 πιείϊες ῥογοί. Αἀά. 71υνθ- 
ὯΔ]. 10. 3 6. 

6 5:6 οὐπὶ νυἷρ. Ῥᾶγ, Ἐ, οὲ 
ἃ Ῥεπια ᾿θδῶυ Ο: οθίθεξ 
οἴθηθβ καί θὰ ᾿ᾶρθηΐ: δ6Γ- 
νᾶνὶ ἰδπιθη, αυοηΐϊδπι ἔοείϊο- 
ΟΣοαι το αἱ ὩΘΡδΙΟ ΘΠ. 

1 Νιά. [μὰν ἀλλά. 

41 Τοὺς 
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οἶμαι, ὥστε καὶ διδόναι ἅττ᾽ ἄν τις εὐχόμενος τυγχάνῃ, καὶ 
49 τἀναντία τούτων. βούλομαι δέ σοι καὶ ἕτερόν τε διηγήσα- 

σϑαι, δ ποτε ἤκουσα τῶν πρεσβυτέρων τινῶν" ὡς ᾿4θηναί- 
οιἰς καὶ «Δακεδαιμονίοις διαφορᾶς γενομένης ξυνέβαιγεν αἰεὶ 
τῇ πόλει ἡμῶν ὥστε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ Θάλατταν, 
ὁπότε μάχη γένοιτο, δυστυχεῖν, καὶ μηδέποτε δύνασθαι κρα- 

».τῆσαι. τοὺς οὖν ᾿ΑΑϑηναίους ἀγανακτοῦντας Ἢ τῷ πράγμα- 
τι, καὶ ἀπορουμένους, τίνι χρὴ μηχανῇ τῶν παρόντων κα- 
κῶν ἀποτροπὴν εὑρεῖν, βουλευομένοις αὐτοῖς δοκεῖν κράτι- 
φον εἶναι, πέμψαντας πρὸς "Ἄμμωνα, ἐκεῖνον ἐπερωτᾷν, ἔτι 
δὲ πρὸς τούτοις τάδε, καὶ ἀνθ᾽ ὅτου ποτὲ «“Δακεδαιμονίοις 

Πο,οὗ θεοὶ μᾶλλον νίκην διδόασιν ἢ. σφίσιν αὐτοῖς οἵ πλείςας, 
φάναι, μὲν ϑυσίας καὶ καλλίστας τῶν “Ελλήνων ἄγομεν, . ἀνα- 
ϑήμασί τε κεκοσμήκαμεν τὰ ἱερὰ αὐτῶν, ὡς οὐδένες ἄλλοι, 
πομπάς τε πολυτελεστάτας καὶ σεμνοτάτας ἐδωρούμεθα τοῖς 
Θιοῖς ἀν᾽ ἕκαστον ἔτος, καὶ ἐτελοῦμεν χρήματα ὅσα οὐδ᾽ 

ἃ, οὗ ἄλλοι ξύμπαντες Ἕλληνες ". «“Δακεδαιμονίοις δὲ, φάναι, μι 
οὐδεπώποτ᾽ ἐμέλησεν οὐδὲν τούτων’ ἀλλ᾽ οὕτως ὀλεγώρως 
διάκεινται πρὺς τοὺς θεοὺς, ὥστε καὶ ἀνάπηρα ϑύουσιν ἔχά- 
στοτε, καὶ τἄλλα ἠάντα οὐκ ὀλίγῳ " ἐνδεεστέρως τιμῶσιν 
ἤπερ ἡμεῖς, χρήματα οὐδὲν ἐλάττω κεκτημένοι τῆς ἡμετέρας 

20 πόλεως. ἐπειδὴ εἰρηκέναι ' ταῦτά τε, καὶ ἐπερωτῆσαι τί χρὴ 
πράττοντας αὐτοὺς τῶν παρόντων κακὼν ἀπαλλαγὴν εὑρεῖν, 

4 ρὺς οὖν ᾿41ϑηναίους “- βου- ἴο οοὐΐοο οοπῆτνπιδίδσι, 867- 
λευομένοις αὐτοῖς κι τ, Δ. Οταᾶ- νδῖθ ἴδιυθῃ ἤθη ἀυδιῖο. Ὗο- 
[ἴο 6δὲ ἀνακόλουθος, Αὐσοιιδαῖ- οἱ ὀλίγως, οὐδ ῥδεοξδοίπην 
ναυ9 δύδοϊυῖϊθ οδρίοπαάϊ υἱ δὲ νϑῖθυριιβ υδὰ8 (ἃν. Ηΐ» 
Ώ, ΒΘΙΤΏΟΠΘ Τϑοῖο Νοπιΐηδῖννι. ῥοοζ, Αρδοσ. 2,7. νδῖϑὲ δγὶ 
γιὰ, Οτδπιπι, ᾧ. 144. (432. δὲ ορροηϊίις νοοὶ 
Οὔ. 1. δὲ φ. 151, (138). 1], 5 Ἰοῖθ), Ὠμ11}ὺ0ὺ86 οπιῃΐῖηο βίο 

. Ἰοουδ οδὲ, ---.-ὀ Μοχ ρῥγὸο ἤπερ 
8. ΧρϑηορΗ. Ἀρρ. Αἰ}, 83,38. αμοὰᾶ 6δῖ 'ἰπ 5010 ΑὩροῖ, τ. οἷ 

Αἰμθηΐθηδθβ δἷῖ ἑορτάσαι ἕορ- ἴῃ νυϊραῖῖ8, οοἀά, ἄδῃξ ἢ εἷ- 
τὰς, ὅσας οὐδεμία τῶν “ Ἑλληνί- περ, ηυοὰ οοτειρίιπι νἀ οι 
δων πόλεῳν. Μοθην, ϑοοτ. 3,3, οχ ἢ ἧπερ. Νιά, τπέτ, 22, π.2. 
12. ὅταν γε χορὸς ἔκ τῆσδε τῆς ᾿ 
πόλεως γίγνηται, ὥσπερ ὃ εἰς 1, ΑΙ. 1. 55. Ὡοῖ, 7. -- 
Ζῆλον πεμπόμενος, οὐδεὶς ἄλλ. ΜΜὸοχ τε ἀθεδὲ ἴῃ ορῖι, -- 
δὲν τούτῳ ἐφάμιλλος γίγνεται. ἴῃ 8044. 46 ἔοτγαια ἀποχριθῆ- 

οηξ. Αοἴ, Αροβὲ. 17,) 28, γαὲε δθηδι στϑβροῃάθηδί Ἐξηνο 
ΚΟΕΡΡΕΝ. Ὀοηΐδ βοσιρίογι διι8 1ηνδηδίδ 

νἀ, ΡΗγγη. οἱ Ποθοοῖς, ᾿. 108.-- 
35 Ηλιο πιϑᾶπι νυἹραιὶ! δλέ. Τιυπι να. Ἰηά. ἴῃ δηϊονότι. 

γῶς πιο ἀδί: ο6π), οἰδὶ ἃ πα]- 

“ Ππρο- 
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ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀποχριϑῆγναι τὸν προφήτην" τὸν γὰρ ϑεὸν 
οὐκ ἐᾷν δηλονότι" καλέσαντα δὲ αὐτὸν, ᾿Αθηναίοις, φάναι, Ὁ. 
τάδε λέγει ᾿Ἄμμων "- φησὶν ἂν βούλεσϑαι αὑτῷ τὴν «Δακε- 
δαιμονίων εὐφημίαν εἶναι μᾶλλον, ἢ τὰ ξύμπαγτα τῶν λ- 
λήνων ἱερά. τοσαῦτα εἰπεῖν, οὐκέτι περαιτέρω. τὴν γοῦν 
εὐφημίαν οὐκ ἄλλην τινά μοι δοκεῖ λέγειν ὃ θεὸς ἢ τὴν εὐ- 
χὴν αὐτῶν. ἔστι γὰρ τῷ ὄντι πολὺ διαφέρουσα τῶν ἄλλων. ο. 
οὗ μὲν γὰρ ἄλλοι Ἕλληνες, οἱ μὲν χρυσόκερως βοῦς παρα-- 
ςησάμενοι, ἕτεροι δ᾽ ἀναϑήμασι δωρούμενοε τοὺς ϑεοὺς, εὔ- 
χονται ἅττ᾽ ἂν τύχῃ ταῦτα, ἐών τε ἀγαϑὰ, ἐάν τε κακά. 
βλασφημούντων οὖν αὐτῶν ἀκούοντες οἱ ϑεοὺ, οὐκ ἀποδέ- 
χονται τὰς πολυτελεῖς ταύτας ὃ πομπάς τε καὶ ϑυσίας. ἀλλὰ 21 
δοκεῖ μοὲ πολλῆς φυλακῆς δεῖσθαι καὶ σκέψεως, διτι ποτὲ 
ῥητέον ἐστὶ καὶ μή. εὑρήσεις δὲ καὶ παρ᾽ “Ὁμήρῳ ἕτερα πα- 
ραπλήσια τούτοις εἰρημένα. φησὶ 1 γὰρ τοὺς Τρῶας ἔπαυ- 
λὲν ποιουμένους, "Ερδειν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας " 
τὴν δὲ κγῖσσαν ἐκ τοῦ πεδίου τοὺς ἀγέμους φέρειν 

4 προφήτας ΔΡῬ0ΘΙ1ΔῖοΒ ξιι1556, 
ἀινϊαόσαπι τα δι ]οσατα ε1]- 
Ῥη289 ᾿οάοῃδθ δὲ Δ110Ὶ1 1ηΐθϑυ- 
γτϑίθβ ποΐιπα: νι. ὕδ]οῖς, δὰ 
δγοα. 7, 111, Δά ϑογιιπι 58 5 

Ἰριῖυσ δη δι: θαι ΟΥ̓ΔΟῺΪ: Δπλ- 
τα ΐδοῖ θοάθπι ὩοιΣ)6 ΔΡ- 
ΘΙ] Ρδηξ: νἱά, ΠὨιοά, 17. 51. 

δας, Αἰοχ. ρ. 680. ἅ. Ἠυ]υ8 
᾿Ἰδαὺθ ἔξοχα 15 Θ]οχιεηάο 
ογζᾶσἶϊο 8011 6 τ 18 ΒΟ ΟΧΡρτθδ- 
δὰ νον. Οουμξ. Ατσγίδῃ. 7. Ὁ. 
805, οὗ δὲ ὧς ἥρωϊ ἔφησαν ὅτι 
ϑύειν ϑέμις ὃ ἄμμων λέγει. 
Ἐπ δὰ νϑεδυπι 6828 σοηνθ- 
οἰμηῖ μᾶθς Τάδε λέγει "᾿ἄμμων 
οι ξογαλΐα 6 γοῖ. Το δῖ, ηο- 
ἐ:ββῖπᾶ. ΝΟ ΣΏΣΏ118 διιΐῖθηι 
ἂρῖθ υπρίτυν Βῖ8 ἀδίϊνυδ ᾿ 
γαίοις, υἱ μοεῖ Βοίκκοσιπι α1- 
δι: ποοηθ πιὴς δίβηϊδοδν!» 
τι18. Εὐπὲ δῖ νουθογιηι 
ογάϊποπὶ αὺϊ 68: ἴῃ δῖ. ὕ θη, 
Ῥασ. Ο, φάναι, ᾿Αϑηναίοις τά- 
δὲ λ. 41. 60 δϑοιχῖιϑ Πθρ]οχῖ- 
ΤῊ118 ασαυοὰ 6 ΟἸΑχῖς. ἤο Θῃ0- 
ἰδῖιι8 οδὲ, 884 οϑὲ δαυτὰ 1Π.- 
80] 1 ΔΡβοϊυῖϊο {11Ὸ χαλέ- 
σανταὶ Ῥτορῖθε αυοά 8 ἢυπο 

αυΐϊάσπι 116 π018 διπὶ ἃ ξΔ01111- 
τοὰ Ἠοπιβίογμιιδιι (δὰ ἔχις. 
14]. Νοτῖ. 13,2.) σογγθοῖξοῃθ: 
καλέσαντα δὲ αὐτὸν ᾿4ϑηναίους, 
φάναι, τάδε λέγει Α.; πῖται- 
τυῦι τ νοῸχ ρυορβιοῖδο ὅλου 
ἢδθο, Ὦ, ᾿4ϑηναῖοι, τάδε λ. Α. 
δὶς ϑηΐαι δὲ 1101 ἴδ8]18 Ὁτο- 
ἔοχιιωϊξϊ βδουιρίοσθθ 6. 9. θη. 
ΘΥγαρ. 29) 12. Καὶ ὃ Σωχράτης 
καλέσας τὸν ᾿Αντισϑένην εἶπεν, 
οὕτου --- οἴομαι. 

3 Β6. οὐκι Ο] τὶ. γαῖ, θη, 
Ῥαν. Ὁ, ταυτασί. 

1 Τοουβ ἴῃ ἢυης πιοάτππι 
ὨΜ]1108 οχβίαρδὶ δριιὰ Ἠσοαιθ- 
ζχυ, ΕἘ5806 ἄορορεαιϊ [1]. 59 
Ῥοβὲ ν. δή8: υδῖ ροβὲ Βδγῃθ- 
δίυπι ὙΜΟΪῆυ8 (αιιθπι ν. 1π 
ῬΊΟΪΘβΕ. Ρ- 31.) νϑυβδὺβ Βοδ 
οχ ἢ. 1. τῇ σοηίοχίμα Ὡλ10 
τϑοθρῖϊ. --- 14. Ιηἀ, 1 ἔπαυ- 
λις.ς -,- Τυπὶ κχργῖσσαν θεῖ οχΧ 
θη. Π: κνῆσαν ΟἸατῖς, γαῖ, ς 
οϑιθυὶ κγέσσαν: ΝΝΟΙΕ, 6 οοη- 
δβιιοϊιἀΐη6 ΕΗ οπλοσὶ, κγίσσην. 

9 1,66. 



202 ,Α ΑΚΙΒΙΑΜ“ῊΣ 

οὐρανὸν εἴσω 
“Ηδεῖαν' τῆς δ᾽ οὔτι θεοὺς μάκαρας δατέεσϑαι, 
Οὐδ᾽ ἐθέλειν. μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱρὴ, 
Καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐϊμμελίω Πριάμοιο. 

". ὥστε οὐδὲν αὐτοῖς ἦν προύργου ϑύειν τε καὶ δῶρα τελεῖν 
μάτην, θεοῖς ἀπηχϑημένους. οὐ γὰρ, οἶμαι, τοιοῦτόν ἔστι τὸ 
τῶν ϑιῶν, ὥστε ὑπὸ δώρων παράγεσθαι, οἷον κακὸν τοκι- 
στήν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς εὐήϑη λόγον λέγομεν, ἀξιοῦντες .4α- 

ο. κεδαιμονίων ταύτη περιεῖναι. καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ πρὸς 
τὰ δῶρα καὶ τὰς ϑυσίας ἀποβλέπουσιν ἡμῶν οἱ Θεοὶ, ἀλλὰ 
μὴ πρὸς τὴν ψῳχὴν, ἂν τις ὅσιος καὶ δίκαιος ὧν τυγχάνῃ. 15 

ἃ. πολλῷ γε͵ μάλλον, οἶμαι, ἢ πρὸς τὰς πολυτελεῖς ταύτας πομ- 
παῖς τε καῖ θυσίας" ἃ: οὐδὲν κωλύει πολλὰ μὲν εἷς Θεοὺς, 
πολλὰ δ᾽ εἷς ἀνθρώπους ἡμαρτηκότας, καὶ ἰδιώτην καὶ πό- 
λὲν ἔχειν ἀν᾽ ἕκαςον ἔτος τελεῖν. οἱ δὲ, ἅτε οὐ δωροδόκοι 

᾿ ὄγτες, καταφρονοῦσιν ἁπάντων τούτων, ὡς; φησιν ὁ Θεὸς, 
49 καὶ ϑεῶν προφήτης ". κινδυνεύει. γοῦν καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ 

παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι δικαιοσύνη τε καὶ φρόνη- 
σις διαφερόντως τετιμῆσϑαι. φρόνιμοι δὲ καὶ δίκαιοι οὐκ 
ἄλλοι τινές εἶσιν ἢ τῶν εἰδότων ' ἃ δεῖ πράττειν καὶ λέγειν, 
καὶ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους. βουλοίμην δ᾽ ἄν καὶ 

σοῦ πυϑέσϑαι, ὅ,τι ποτὲ ἐν γνῷ ἔχεις πρὸς ταῦτας Α4. 
"»,..4λλ᾽ ἐμοὶ μὲν, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄλλῃ πη δοκεῖ, ἢ ἧπερ 

σοί τε καὶ τῷ ϑεῷ. οὐδὲ γὰρ ἄν εἰκὸ: εἴη ἀντίψηφον ἐμὲ 
τῷ θεῷ γίγνεσϑαι ἡ. Σ,2. Οὐκοῦν μέμνησαι ἐν πολλῇ ἀπο- 
ρίᾳ φάσκων εἶναι, ὅπως μὴ λάϑης σεαυτὸν εὐχόμενος καχὰ, 

α. δοκῶν δὲ ἀγαθά ὃ; ΑΔ. Ἔγωγε. ΣΏΩ. “Ὁρᾷς οὖν ὥς οὐκ 
ἀσφαλές σοί ἐςιν ἐλθεῖν πρὸς τὸν θεὸν εὐξομέτῳ ", ἵνα μηδ᾽, 
ἄν οὕτω τύχη, βλασφημοῦντός σου ἀκούων, οὐδὲν ἀποδέξη- 
ται τῆς θυσίας ταύτη;, τυχὺν δὲ καὶ ἕτερόν τι προσαπο- 

5 ,6ρ. νἱὰ, καὶ ὃ ϑ. π. 

. Ηλθο5 ἴα ουπάθαηι ἢ νο- 

Οτδθοῖ, --- Μοχ Οο,ε]. πράτ- 
τειν τε καὶ λ. 

69 ἄλλος υδιυτ, 4υ6π1 [ἢ ΟΟΠ}- 
Ῥδγδιν ἀμ άπτιπν ποίδευηὶ νἹ- 
Σἱ ἀοοῖ! (ν Εἰδοι, δὰ ΥΡ.]}, 
1Η. ἃ. Ῥδρ. 251. ίδιιῃ. Οὐ. δ. 
Ὧἀδ0 Οδδ6. 2.). Νίαπι οι τγᾶ- 
τῖο ροδοογοῖ νεὶ ἄλλοι ἢ οἱ εἶ- 
δότες, νο] ἄλλοι τῶν εἰδότων 
(ν. Ἰηά.. 1η ἄλλος), υἱγιμαιθ 
τηϊογάμι δὶπιι! δάηπιϊδοειηΐ 

85 6, 69 Οοὐά. οριεῖπιῖδ γι- 
γέσϑαι. Ἰιάρι οοὐά. δηίεᾶ 
οπιπἴ μόν Ῥοεί ἐμοί, οἱ ὕγτὸ 
ἤπερ οὑπὶ 8}}156 πηϑιδοδθ Ἔχῆι- 
Ὅδηΐ εἴπερ. Υἱὰ. δὰ ὃ. 19. εχίτ. 

3. Ψ, Νοι. 2. δὰ Κ. 1. 

4 (οάά. ορῖ. εὔχομ., δ 
ςείϑγοειπι δὐξαμ. 

' 56 χη, 
; 
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λαύσῃς. ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ βέλτιςον εἶναι ἡσυχίαν ἔχειν. ἃ, 
τῇ μὲν γὰρ «Αἀκεδαιμονίων εὐχῇ, διὰ τὴν μεγαλοψυχίαν, 
τοῦτο γὰρ κάλλιον τῶν ἐν ἀφροσύνη γε ὀνομάτων, οὐκ ἂν 
οἶμαί σε ἐθέλειν χρῆσϑαι. ἀναγκαῖον οὖν ἔστι περιμένειν, 
ἕως ἄν τις μάθη, ὡς δεῖ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους 
διακεῖσθαι. ΑΙ Α. Πότε οὖν παρέσται ὃ χρόνος οὗτος, ὦ 23 
Σώκρατες; καὶ τίς ὁ παιδεύσων; ἥδιστα γὰρ ἂν μοι δοχῶ 
ἰδεῖν τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον τίς ἔστιν. Σ.22. Οὗτός ἔστιν 5,Ὁ. 
ᾧ μέλει περὶ σοῦ. ἀλλὰ δοκεῖ μοι, ὥσπερ 'τῷ Διομήδει φησὲ 
τὴν ᾿Αϑηνῶν Ὅμηρο; ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλὺν, 
Ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσκοι ἡμὲν ϑεὸν ἡδὲ καὶ ἄνδρα 5, οὕτω καὶ 
σου 7 δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν ἀφελόντα, 
ἣ νῦν παροῦσα τυγχάνει, τοτηνικαῦτ᾽ ἤδη προσφέρειν δι᾽ ὧν 
μέλλεις γνώσεσϑαι ἠμὲν κακὸν ἠδὲ καὶ ἐσθλόν. γῦν μὲν γὰρ 
οὐκ ἄν μοι δοκεῖς 5 δυνηϑηναι. 4.4. ᾿Αφαιρείτω, εἴτε βού-ς. 

᾿ λεται, τὴν ἀχλὺν, εἴτε ἄλλο τι. ὡς. ἐγὼ παρεσκεύασμαι μηδὲν 
ἄν φυγεῖν τῶν ὑπ᾽ ἐκείγου προσταττομένων, ὅστις ποτ᾽ 

54 στὴν ὃ ἄνθρωπος, εἴγε μέλλοιμε βελτίων γενέσθαι. ΣΏ. 
᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνος θαυμαστὴν ὅσην περὶ σὲ προϑυμίαν 
ἔχε. ΑΛ. Εἰς τότε τοίνυν καὶ τὴν θυσίαν ἀναβάλλεσϑαι 
κρόίτιστον εἶναί μοι δοκεῖ. ΣΏ. Καὶ ὀρθῶς γέ σοι δοκεῖ" 
ἀσφαλέστερον γάρ ἐστιν ἢ παρακινδυνεύειν τοσοῦτον κίνδυ- 
γογ. «14. ᾿Αλλὰ πῶς, ὦ Σώκρατες; καὶ μὴν ' τουτογὶ τὸν 24 

ὁ ΨΙηά,. οι. Σ᾽ οἱ εοὐϊι. 
Ἠδεῖ!. 2. οὗτός τις ἐξέν, αυοὰ 
Ἰδοοῦδὲ δίθαρμβαπο. Οοηῖσα 

30). Ορ ϊπιῖ ἀδοδῖ οἱ τὸς οἵ ἐςέν. 

6 1]. ε, 127: 

ϑάχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾿ ὄφϑα 
μῶν ἕλον, ἢ πρὶν ἐπῆεν, 

Ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσκῃς ἡμὲν ϑεὸν 
ἡδὲ καὶ ἄγδρα.. 

Ιῃ Ηΐ8 Ηοπιοεῖ νϑυδῖβ ἕλον Ρᾶ- 
ἰοῖ φῬοβίξιπι 6856 Ῥγο ρόγίε- 
εἴο, χυοὰ ΡἈΒμορορδῖοθ οοη» 
οἰἀογαΐυπι ρμογιϊηοὶ δὰ »γασ- 
σεπ’ ἰοαρυδ: δἷπο δεῖ αυοῦ 
Ῥδγθοιϊαθ ὄφρα οϑηγμποιένιις 
101 δα άἀϊῖυ8δ οδῖ, Ἑυπι ἔδπιθ 
Ἰιοϑῖου δουρῖου, 61} ΒΘΥΠΩΟΏΘ 
οὔ! Ζυο πᾶθο ῥτοξοσί, ἴῃ ορέα- 
εἴνωπ νοτῖοτθ ἀθδιῖῖ, ΨΜιά. 
ἤᾶνγθδ. Ὁ. 88. 

1 Ηδῦ68 Ἠϊο ὀρϑοτονούμενον 
{ποθ δοηπνμπι σοῦ ῬὈθῃ- 
δῃηΐθπι ἃ ὨΌπΙη6 (ψυχῆς) 856- 
ὍΘΩΪ πδυγρᾶίμμσιθ ἴοοο 

᾿ἄδῆνι αυΐϊ αἸοϊΐωσ οοπηπιοῦῖ, 
Νιυησυδλ Θηῖπι σΘΠΣνιδ ᾿Υῖς 
80 δὲ δϑοηὯδθ Ῥθυδοῇδθ 
ὀρϑοτονούμενος 68ῖ ἴοοο πιοεξ 
Ῥοβϑθϑϑῖνὶ, αυοά πῃ Ορροϑῖ- 
ἼΟΩΘ ΒΘ. δυῖ Ἰρδιιπι ροηΐ- 
τὰν (τῆς σῆς), δυῖρτοπ. οορο8. 
σαυτοῦ). Ὠδῖνο 108: ἴδπλθῃ, 

σοί, ἀιθπι Θχ ΟρἕϊΠι18 658}9 1θ- 
Ῥοδυϊ Β6. δηαυϊάοθπι αἀϊπάο. 

Β Ψ. δὰ ΑΙς. 1. ἡ. ποῖ. 2. 

4 Μιὰ πδῖαιθ ποπάππι 
οὐϑεγναῖδ ἰγδηβθϊ ἔονγπιι- 
14: ᾿“λλὰ πῶς βοαυδηῖο καὶ 
μήν. αὐδηὶ 4118 β8ῖνθ δχρ]- 
οδηάδηι δῖνο θηιοηδηδηι ζ6- 
Ἰηηυο, 

4 (δνϑθ 
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στέφανον, ἐπειδή μοι δοκεῖς καλῶς ξυμβεβουλευκέναι, σοὶ πε- 
ριϑήσω" τοῖς θεοῖς δὲ καὶ στεφάνους καὶ τἄλλα πάντα τὰ 

,γομιζόμενα τότε δώσομεν, ὅταν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐλθοῦσαν 
ἴδω. ἥξει δ᾽ οὐ διὰ μακροῦ, τούτων θελόντων. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ 
δέχομαι καὶ τοῦτο. καὶ ἀλλο δὲ ἄν τι τῶν παρὰ σοῦ δο- 

; θέντων ἡδέως ἴδοιμι δεξάμενον ἐμαυτόν. ὥσπερ δὲ καὶ ὃ 

τ 

Κρέων Εὐριπίδη πεποίηται τὸν Τειρεσίαν ἰδὼν ἔχοντα τὰ ἢ 
ςέφη, καὶ ἀκούσας ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπαρχὰς αὐτὸν εἴλη- 
φέναι διὰ τὴν τέχνην, Οἰωνὸν ἐθέμην, φησὶ, καλλίγικα ςέφη 
Ἔν γὰρ κλύδωνι κείμεθα, ὥσπερ οἶσθα σύ" οὕτω δὲ κἀγὼ 
παρὰ σοῦ τὴν δόξαν ταύτην οἱωνὸν τίθεμαι 5. δοκῶ δέ 
μοι οὐκ ἐν ἐλάττονι κλύδωνι τοῦ Κρέοντος εἶναι, καὶ βου- 
λοίμην ἂν καλλίνικος γενέσθαι τῶν σῶν ἐραςῶν. 

οδὲ οογοῃδπι δϑοογαὶξ Α]ςοΣθ18- 
ἀδβ οδιιοταὶ νου ἐπειδή 
μὺι δοκεῖς καλῶς συμβεβου- 

2 (δνθ αὐίοιυϊιπι 8011: 6168. 
αὺδ ἴῃ πιθπιογσῖδὶ δι 1601 
νοοδὲ βοθῶδιι 6 ζἔλθριιϊα ἢο- 

συλ ΟΟΥΟΙΔΠΑ εἰδδίιιᾶ, -- Ιὰ ναγδῖδιυιδ 10 818, 
4υ} δὁῃξ 9 Ῥῃοθηϊδδὶβ 865. 
Ἰορίτας 101 καλλίνικα σὰ ςέφη, 
υὑπ696 ΡγθΠΟΊΘη σα 1ΠδΘΥΘΏ- 
ἄυπι οὔῶδθο ἴθχῖ πιοβῖγο, 
Ρτο κείμεθα, χυοὰ ἀδηὲ οοὐά. 
ορί. υἴσιιθ Θεὲ ἀρυά Ευε!ρΡ. 
οϑῖουξ οοὐά, διακείμεθα. 

8 Ἀροροίϊτυπι ἴῃ δροδοβῖ δέ 
(οὕτω δὲ --- ον. Ἰοπρῖο- 
6 πὶ δούπιοῦθπι ᾿ηϊογοθαάθπῖθηι, 
ϑδοὰ ἤδεθο 22) νοοὺθ ϑδάξαν. 
ΘΟΒΙ ΘΙ ΘΥΙΏΔΟΒΟΥ νοεῖς αἰὐειδὲ 
ἀεὶπ ὕνελειῖϊ, χιοηῖαπι 801]1» 

λευκέναι. 586 , 
ΤΓΙγθδῖδθ τπδηϊΐοοῖο 1ἄθο ἴδῃ" 
ἴμπι τ θη ογανοσλῖ ϑοογδίοβ υἱ 
δ᾽τὰ}}]86 ἀοημπι 8181 οὈ]δίυπι 
οὐαὶ 1114 οοϊπροηῃθεθῖ, Ὥοῃ 
Ῥοῖιε πορ ΠΙο οἱΐδπιὶ 60 χθ- 
δρίοθσθ, ΟἾδγθ διβρΊοοΣ 1ᾶ- 
ἴυπι ΔΌΞΑΝ 6 ΔΟΣΏΝ. Ουδο 
νοχ Βἴο οβΡ 1ὰΔ :ρϑυπὶ ρυδϑ]δῖδ 
νάθτυς υοῦ ροθίϊοδ πι8ρῚ]8 
οδὲ συυδηι Ργοδασᾶ. σαι. δό- 
σις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε. Ἑυ- 
τῖρ. Ηοτο. ἔων, 471. (ἀθ ο]ανᾶ 
Ἤρεου 6) Δαιδάλου ψευδῆ δό- 
σι». 



Ζ, - 6] -ασαι. ποῖ. ἀ, δὰ Α. 1. 21. 
ἀγαπᾷν τι αοηιιόροῦνδ ἐπ αἰίφιια γα Α. 1. ἤ. ἃ. οἱ 81η9 δοοιδ, 

διοιὰῖ ἃ11886 ςέργειν, (ογιξότιζιτι 6446, Μ. Ἴ. ἃ. Α.1. 33. ες. 
Οοηξ. Χοη. 1.δοφά. 8, 5. ἀγαπητὸν, αὐτῶν καὶ τὸ ἐρωτηϑὲν 
ἀκοῦσαι , 5 ΕβοΙῖ, δ: αυ8 6χ 118 διιάϊδὲ αμ89 τγορβαναχιῖ,᾽" 

ἀγαπητός Α. 1. 55. ποῖ. 6. 
ἄγασθαι Μ. 35. ο. Τίπιδοιιβ: ἄγαμαι" ἀποδέχομαι, ϑαυμάζω 

ἄγαν: υδι ν. δῆ. ἀθ εἰσιιοῖυσα. Ἂὑ"᾿ 
ἀγγελεῖν δοτ. 2. νἱά. ποῖ, δὰ Μεη. 2. Ἐ. 
ἄγειν (υπάθ ἰδὲ, δφάμοανε) βογπιαγθ, ἐπερείξμογδ, ἴῃ δοῖϊνο τᾶ- 

τατὰ, νἱ. δίορῃ. ΤΠθβ. ἴὼ ἄγειν οἱ ἄγεσθαι, ϑίυχΖ, 16χ. 
ΟΧΘΏΟΡΆΕ. ἴῃ ν. ἤυπι. 20. υδὲῖ δχϑίρ]ᾶ ρδιϊολρῖι ἀχϑεῖσαε, 
ἠγμέναι ἀθ οδηῖδιδ: ἀδαιθ 1|15ἀθπι δοῖϊνιιπι ἤγαγεν ΔΡ. 
Ῥιυῖ, ἀθ Ἑάυς. ἀ, 17. Νοδίος Α.1. ἀϊ. ς. ἀθ μοιμῖηθ, κα- 
κῶς ἠγμένος. Ηϊπς παίδων ἀγωγή οἱ παιδαγωγός. 

ἀγενής οἵ ἀγεννής Α. 1. 8. τι. 2. 
γένητος οἷ ἀγέννητος Α. 11. 8. τ. 1. 

ἄγνός Ὧ.]10 δοβῖθσε ρο]υΐυδ, σαποίμς Μ, 11. 6. 
ἀγὼν τῆς δίκης ςογίαπιετι βογέπεα, αοεῖο Ο. ὅ. ἃ. 
ἀδικεῖν. ἀδικεῖς Α. 1. 14. ἢ. 2. 
ἀεί Ῥτὸ ἑκάςοτε ἢ. 6. χυοῖϊο5 ἰΐὰ ϑνθηϊὲ (οἴ, ποῖ, 5, δὰ Α. "1. 

18.). Μ. 13.}. τὸν ἀεὶ πλησιάζοντα Ἦ. 6. γ»»αυοῖοβ δ]14ιι18 
- 8οσθαϊῖ, θη --- Ὁ, μὲ φαΐφμθ. δῖ. Τδυο. 3, 77. τὰς ἀεὶ 

πληρουμένας ναῦς ἐξέπεμπον. 
αἱρεῖν νἱὰ. λόγος αἱρεῖ, αἱρεῖσθαι οἸῖροτα, μἴπμο »γοδαγε, 

Ῥγαξβεγγο Ο. 14. ες. 
εἰν ξοστὶ, Ἰθνῖῖου τπονοσὶ ΜΝ. 42.Ὁ. ΟἿ. ἅἄττειν. 

αἰτίαν ἔχειν θΟΠΟ αιοαυθ δοηδιὶ ἀτοῖτυν, ρον ιίδογὶ, ἀἰοῖ: ΤΆΘ- 
δθῖ. ῥ. 169. ἃ. ὧν δὴ σὺ πέρε αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν 1. 6. 
αυϊθυ85 εοπρονὶς Θχο ]]ογθ: ν. Ησιηά, δὰ Οοῦρ. 126. 8:1ς 
Α.1. 3141. ο. ὅςις αἰτίαν ἔχει δ. τ. Π. σ. σοφώτερος γεγονέναι 
φιὶ Ῥογίοϊις εοπεμδεγτιο φαρὶεστιεϊον' αςέμς αϊεαξιιν". τ 

ἄκακος πιϊηϊπιθ πιδ] 1] οδ.8, δἰ προσ (λαγηιίοσ), νοοδθυ]υπι Βο- 
Ὠθϑίιπι ργοὸ ἄφρων, υἱ ἀοσοῖ δοοτᾶῖθβ Α. 1]. 5. ὃ. 

ἀκολουθεῖν, αὐ ποβίτυπι Λοίβεπ, ἱπεείίδοξα σοπροφιιδ, ἀδ:έ- 
μὲ Μ.9.ς. διά. ΤΠοδοῖ, Ὁ. 185. ἃ, “γπερεῦ,. ὦ Θεαέτητε, 

ἀκολουθεῖς" καὶ ἔςιν ἃ ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. Ῥ]θηῖυε ἀχολου- 
ϑεῖν τῷ λόγῳ Ῥμδθάο. Ῥ. 107. Β. -- 864 ἀκολουϑεῖν τινε 
(Βουαῖηῖ) οδεειηρ ἐγ ατιαϊὶ. βθυιδιὶ Ο, 7. ο. . , 

ἀκούειν. ἀκούω Ῥτο ρῥτδϑιοσγίϊο Μ. 32. ἠοῖ. 2. κακῶς ἀκούειν 
81188 ϑδυγρδίας αἱ Ἰδίπι πιαΐς ἀμαϊΐγϑ; 864 Ο. 12. 6. Ρο- 
διἴωπι 6δὲ δθηδιι ρὈγϊπλᾶτίο οοπρίοία αμαϊἵγε, Ραεΐ, ΟΕ, Ο, 15. 9. 

ἀρ κα οὲ Α.1.9.ς. ϑ8.Π0]. οἵ δυϊ4, πυκτεύειν ἢ παγκρα- 
τιάζειν πρὸς ἕτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἢ ὅλως ἄκραις ταῖς χερσὶ 
{τ ἄλλου γυμνάζεσθαι. ῬοΟΊΊυχ 2, 1538. ἄκροχειρισμος με- 
ἐτὴ τις ἐν παγκρατίῳ. Ῥτο πυχτεύειν ἴῃ βτδτωπιϑί!οι ΘΧΡ]1- 
οδίοη8 δχρθϑοῖθϑ ροίϊιιδ παλαέειν. 8564 Ἰρδυτι Ῥδηογδί τι, 
ἴῃ. ΄υο Ἰμοΐὰ Ῥυρι δῖ ᾿υποῖα ογἂῖ (ν. Θομπϑ, ν. Παγκχρο 
ουὐυδαὰθ Ρᾶγβ δγᾶὶ ἀχροχειρισμός, δὰ γῬυρι]αίμπι Ρο11881- 
ζαιαι χαξογοθδίυν; νἱά. Ρο]υχ 3, οἂρ. 30. (δὲ ἀθ Ριδν 

θ). 
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10). Ηΐπο ϑυϊάδδ ἴῃ ᾿Ακροχειφίζισϑαι » δ] ροδὲ Ὡο 1] οπὶ 
Ῥδηοτγδιϊδδίθ διλυπι πιθπιογᾶῖ, αι} ἀκροχειρισμῷ 
ΠΟῺ δθοιδ δίᾳιθ 1110 ΘΧΌΈοΡαῖ, δαάάϊὲ οὗτος ἐπάλαιε 
Ἦ. 6. μῖ᾽ο δυΐθπλ ᾿μοϊδίον 8]188 θγδῖ, 
δροάοβίη ἱποῖρ!! οὐπὶ ΤΘρροδίοῃθ ροδβὲ εἰ: Α.]]. 18. ἃ, 

εἰ δ’ ἄρα καὶ συμβέβηκεν -- ---, ἀλλ᾽ οὐ δ. τ. ε. δ. χιοαεὶ 
αεείαϊε --- -τ-ο, αὲ ποπ Ῥγέεθ ἔδϊίογεπι ἰδ δασέινε. Ὑἱά, 
Ἡοορον. ἴ, 1. 7. Ῥ. 5. --- ροηϊξν 15 ἔγοῃθ δόσσηο- 
δ, οὑπὶ Θὰ ατ|89 Δ]ἴον Οὐχ ἴπ τϑι:π| τοδέχζιει ΟΡ ΘΓΙΙ!- 
τον (πεπὶ τνο ἱ) Ο. 1.6. ἀλλ᾽, ὦ Κ΄. τύχη ἀγαθῇ. «-- τὸ. 
ϑυταϊε ΒοεοηθηΣ ἱπξευτυρίωπι ΜΝ. 23. Ὁ. ἀλλ᾽ ρα διδακτόν; 

ἀλλ᾽ ἄρα οἱ ἀλλ᾽ ἄρα Α.],52..3. ἀλλὰ μὴν εεῖ 
Ομ βοι σπΉ56, δὲ δυβοτῖῖς αὐϊάδην 1ὰ αυσὰ Αἴτος ἀξχεε Α. ἢ 
42. Ὁ. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε --- ὅσο “αηδ᾽ ἈῬγΟΥΜ δὲ οτριπίπο 
ἀϊνονσισι σα, ΟἿ. Ήοορον. Ἱ, 9, 6. ἄλλ᾽ οὖ» 56- 

δηῖθ γέ δάνουθδενθ σοϑροη οὶ ρυδθοθαθιῃξ μέν, 4 υἱ 
δ» ορροδηζομοπι ὁΧχ 60 πο ΔΉ ποίτς δὲ σοπΠιρδῦ, 
γέ υἱ ϑεπιρθε να]οδὲ οογίθ, “αἰέοπι, Ἅ. 18. ἃ. ἀλλὰ 
πῶς: 4.11. 2η.,1. 

ἄλλος, ἄλδο «. ροηῖι. αἰΐως φιΐ;, φεαττ ---ς Μ. 21. ς. ἄλλο ἕπιςή- 
μης. Οἷς. δὰ Καδη].11.2. ες σμίσημαπι αἰξμαί ζίδογεα- 
ἐδ εοπιγιαπ ἡμαθεΐ6. Ἠοταῖ. 1, Ἐρ. 16, 20. Ἀἥευε γυΐεε: 
αἰζωτι ταρίόπεθς δοποφιιθ δεαξιετι. ἄλλοι ἢ τῶν εἰδό- 

. τῶν Α.1]1,22,..,1. 
- ἡ ἄλλη ψυχή Μ.25.4Δ. πο ο6δὲ δῖια δηΐπιᾶ: δος δηΐπι 0- 

τοῖ ἄλλη ψυχή: δεὰ γοίίψμας Θ᾽ ορροπέϊυς ρᾶσῖξ δηΐπιδθ, τῇ 
φρονήσει. ᾽ιά. Οταπιπι, 5, 117, 5. 

.- οὗ ἄλλοι δἀάϊιιν τπϊογάσπι ποιιϊηΐ, χιδπινὶβ ἀϊνογεα ᾿παϊ- 
οδηῖὶ. ἱἵἱπιο σΟὨΐΓΔΓΙΟ δἱ αυοΐ ρεγδθοδβϑογδῖ: Α.Ϊ. 8.4. 
τοῖς τε ᾿Αχαιοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσί. Οοτρ. Ῥ. 473, ε- 
ὑπὺ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων: υΎέε νι. Ηδέηά, οἱ 
δὰ ῬὨδθαο. 137. [πα ἰδἰεῖνειθ ὨοιηθῺ ΘρΟΧΘρθδὶδ Θδῖ νοοῖ! 

«- τά τε ἄλλα καὶ --- Ο. 1ἡ, α. Ῥτορτῖθ: “ποῦ προάο ἔπ οοίετιβ 
804 οἴϊδπι ---’᾿ ; δβοὰ νεγίὶ ρμοῖοδξ δι ρ]οῖθς ἐπιργίνγεΐ ἐ0 
γιιοά ---- Ὑιά, Οτάπμα. ξ, 137. 

--- ἴῃ ἔογηλ δ Οὐδὲν ἀλλο ἢ --α, οἷ, ἴ4λλο τε ἢ ---» Δτεῖθ ἢ νοῖ- 
Ἰουπὶ Ῥτορεῖθ 1η|6]]σρηάδμπι 6δῖ, αυᾶῖθ εϑὲ γένοιξ᾽ ὧν νεὶ 
ποιεῖ. Νῖ. 13.8ἃ. οὐδὲν ἄλλο ἢ αὐτός τὸ ἀπορεῖς. 18. ο. οὐδὲν 
ἄλλο ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ. Οιἰιοά [1,Αἰ1186 φυοαιθ 1 δὲ 6861; 
1,1ν. 2. 32. Κεπένδιγε νι] αἰΐμά γμαπι ἀαείε ροΐμῃ εαεἰ- 
δι γωΐ. ϑυοῖ. 101, 20. πέλί αἰϊμί χωμαπὶ Ῥετ' φαϊίεια 
οὗπωπείαγοί, Αἴῖθγα ἔογποα οδὲ Ἰπιθεζορδῖνᾶ, γιτεγι αἰϊυά 
ἡμαπι --- 2 Ἀ, 6. ἀπποῖ, ποππό. Ο,11.Ὁ. ἄλλο τε ἢ τούτῳ 
τῷ ἔργῳ διανοεῖ --- ἡμᾶς ἀπολέσαι: Ἀ. 6. ΔΠΟΙ --- διε 
ὯΟ8 Ῥοεάοσο" [ἴῃ αὐ ἔογηιμϊδ 7] 886 06 οἰδᾶπι οπλ  ἸΓ, 

ο ἄδοῖο ἄλλο τι; δδοθγῃξ σχιυμβάοπι ροδδὶέ9 υἱ ποδίευπι 
οδξ τοαῖν 2 8504 ὑδὰ ᾿ᾶθο υσαϊθ ἔογην!δ οὐπὶ γεϊαυο 

ΒΟΥπΟΘ ΟσΟΔΙθβοῖξ βθηδιὶ ]διηὶ ποππό. Ὑἱά, Μ. {6. ". 
ποῖ, 3, 19,4, 838.Ὁ. Α.]. 13. ποῖ, 6, τπηδδ Δ55επῈ1 6.15 ΓΘ" 
δροηεῖο δὰ πδης Σωϊθγγορδπαϊξ ξοσπμῶσα πο ἢξ ποβδηᾶο, 
δοεὲὶ δίδυπιδηο : γαΐ, φαίνεται. 

ἄλλως ἐέπιεῦο, “πὸ εεγία γαξίοπε, μέγα Ο.6. ἃ. Ἐϊγπι. Μ. 
ἧπι ν. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖςον ἀντὶ τοῦ μάτην ἐχρῶντο οὗ ᾿Αττικχοὶ 
κῷ ἄλλως. Ννιὰ, Ἀυδπηῖὶς, δά ἔτη, 4109 (144.) Ῥοεῖζ. ἣν; δ. 
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- Αο]ίδῃ. Υ. Ἡ, 2. 3, 19. ἄλλως τὲ δἴηθ καί το ἄλλως 
τε καὶ --- ᾿πιαχέτησ, ἐπιρτίπι δ) Μ,20. ποῖ, δ. 

ἀμαϑία Μ. 27. ἐχῖτ. παῖ. 
ἄμεινόν ἐςι, βελτιόν ἐςι, ἔετθ δ'ῃ8 νἱ σοπιρατδῆνα ἀϊουπίν, υἱὲ 

ἴθ 110 Ηδρβιοῦϊ 2. 748, ἡ71ηδ᾽ ἐπ᾽ ἀκινήτοισι καθίζειν, οὗ 
γὰρ ἄμεινον, Παῖδα δυωδεκαταῖον: Ῥτορτὶθ .»ὩΟῺ πεθ]λι8 
οεῖ ΄υᾶπι δῖ ὩΟῺ ἔδοϊδδ᾽ ἢ. 6. ποχι εσοπείμεϊε, ϑὲὶς Ο. {6. ἃ. 
15 (001 811: οἴϊιδαι εοπιραγαιϊϊνὶ 2}}}Ὄ 86 δαάδρίδγμηϊ), Α. [, 
Ω. Ὁ. ἀάἅ. Α. 11,9. Δ. 10.ἅ. ᾿οπιοδίι. ΜΙά, δά, 4, γᾶ, 
Ηδι μά. δὰ σοτῇ. 53. ἫΝ 

ἀμφί. οἵ ἀμφί τινα Ῥτορτῖθ ἐλῳ οὐπὶ οοπιῖδῖυ,, ομμπὶ 8Ο0ΟΣ18, 
. πὲ οὗ ἀμφὶ ἴάνυτον ΔροΪ. δοοτ. 2. υϑῖ ν]ὰ, ΕἸδομογ. 846- 

Θ δΔυΐθηι ΘΟἰᾶπι 1066 δ8οἷιιδ δε)ιμηςῖα Ὠοϊΐζοῃθ, 81 Π1}} πὶ 
6]ι1.5 Μ. 41. 1». οὗ ἀμφὲ Θεμιςοκλέα (ποδ, αἴθ Τμθημεῖο- 
Κ16556). γιά, Ηδιπὰ. δα Οταῖγ!. 36. 

ἀμφισβητεῖν Α. 1. 38. ἡ. 7. 
ἂν ρατιϊοῖρὶλ8 ἀμποααθ δὲ Σῃειοἶτν 5 δ᾽ ΘΙ ΟΔΙ:ΟΏ ΘΙ ᾿πι- 

Ροσῖ Ὠγροϊποιϊοδι, δὺξ δίϊδτι ἔμϊιτι ταϊηυδ οοεῖθ δημη- 
πδιῖ, χυδηι δέος υδῚ1 ορίδιϊνο νϑ] Ἰωιρθοτιἔθοϊο διεῖ δογιδῖο 
Σπαϊτοδῖνι δά αἴτιπι θεῖ: Ο.9. ἃ. οὗ ἀναβιωσχκόμενοι ἄν, εἰ οἷοίτ᾽ 
ὥσαν οφμὶ ἸΔΘηῖοΣ νιδα γε Υ ὅτι, ταοὰο Ῥοβδβϑηῖ." 
Α.1.Λ1, 5. ς. (οἶμαι) ϑαυμάσαι ἂν ---, καὶ οἶμαι ἂν αθεὴν εἰπεῖν 
ἢ, 6. ὅτε ϑαυμάσειεν ἂν ---) εἶποι ἂν ---- Μ. 9. 6, (ποῖ. 10.) 
υδὲ δόξαε ἄν 6ὁδὶ ργο [ηῆη. Βωϊυτί ποΐηυδ οοπδάθηϊον ῥτο- 
Ια (ἀπε τοίγεε τοοῖ). Αἀά, ποῖ. 2. 84 Α.1. 6ὨΣὨΏ--- ἴπα- 
οδῖῖνο ἔξ τὶ δάάιϊμπηι Ο. 145. ποῖ, ἄς “- Ορίδι. οὐαὶ 
ἄν φῬοπάθηβ ἃΡ εἰ Μ. 12. ποῖ. 6. 40. ποῖ. 2. ΟΕ Α. 1. 41. 
ποῖ, 1. -- ἄν τοροίϊταπι ἴθ δδάθηι Ῥεοροβϑτοηθ 
Α.]. 338.8ἃ. (ἀλλὰ κἂν εἰ διενοοῦ ----, ἤρκει ἄν σοι --ν ὉΡῚ δῆ 
ἂν βρθοϊαϊ δὲ ἔρϑυπι δά ἤρκϑ).. ΑΑΑ.1]. 8. 9.3. 8. 6. ἀ. 10. 
π.3. τ Μ. 25.}..5. οἴ τ. 8. δὰ Μ. 26. ἄν δῖ νθΓ. 
Βο αυοὰ πιϑηὶθ τϑροϊθπάσπλ 6 φτγοχξωηἊς Α. Ϊ. 41. ποὲ, 6. 
Επ εἷς ἴῃ δοκῶ ἄν, δοκεῖ ὧν, δὶ δυρρίοπάμς δδὲ Ἰωβηϊ- 
νυδ: Α.11.11. τοῖ, 2. οἵ {. -- ἀν οὐαὶ δὰ πὶ ἢ Ορῖδ- 
αἶνο Α.1. 9. π.4. 56. Β. --- ἂπ ἴῃ Οοη]. ΄συσαυθ οὑπὶ Ἐ6]8- 
ἔἶνο Α.1 60.Ὡ. 2. -- ἀν εἰβϊβοδὴβ 1ὰ χιοά «οἶδε 
βογὶ δὰ οὐπὶ Ῥγαθβϑηῖι αιοαιι, να. ποῖ. δά Α. ἢ, 18.1.5. 

-ἄν νοτθα Μογβοσιπι Α. {|. ἣ Ώ. 2. . 
ἀγά οὐῖν νοοϑ ἕχαςος αἰϊδιγιθυινθ ἀδιτρᾶιως βίουιξ πὶ Ὡυπ)6- 

ο΄ χαρυδ ἀνὰ πέντος ἀνὰ εἴκοσι. δῖ. Α.1]. 19. 21. ἀν᾽ ἕκαςον 
ἔτος φμοέαππίξ. Χροη. ΟΥτορ. 8, 1. 233. (8.) ἀθ Ογτο, καὶ. 
ἔϑυεν ἀν᾽ ἑκάφην ἡμέραν. (μαι πᾶς 588θρ6 ᾿άθιπι συσαυθ 
δἷϊ αυοά ἕκαςος (υἱ πᾶς ἀνὴρ). σ1δηὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος ἀϊτοϊτιν 
Ῥτο ὠν᾽ ἕκαςον ἔτος: αυοὰ ἀμ! ροηῖος ποϊδηυπι, τ|6 418 
ταϑροβιτοηθαι ἀνά ἐὰ ἰδιῖθυι8 δὲ 1ῃτο]]Πραὲ εξ 1π ἀνὰ τὸν 
θν, Ῥ6᾽ ἰοϊδπι νἹῖδπι, δὲ δῖπ), τ ς 

ἀναβαίνει νετθυπι Ῥγοργίυπι ἀθ 118 συ ἃ ΤΔΙῚ 16 Ἰπέθσι οὐ ἃ 
το ηξ, ᾿ΠΊΡΥΣΠ118 Ἢ ̓ ογθ πη Ῥεχείδπλι. Α. 1. 40. Δ. Ηϊηπο 
Κύρου ἀνάβασις. . 

ἀνάγκη ἀυλῖα εἰτυοΐατα, ποΐξ, 2. δὰ Α. 11. 2. 
ἀναγφράψασϑαι ρἱηροπάο οοπδιπιημᾶτθ χυοὰ πιϑῖδ σοποθρίυπε 

651. Μ. 17. Ὁ. 7:8 ϑηΐπι 181 ἀιϊοῖα 168 ἴγ06 1186 Δρρίῃ- 
δοιδο γοβιδρδηῖ, . 

ἀναλαμβάνειν. γδοίρεγδ, ἀθ τῷ δπιϊδδβᾶ. Μ. 20... ουδ ΄Ιοοο Ομ" 
ἔος Ῥμδϑάο. Ὁ. 75. 6. Εἰ δέ γε λαβόντες πρὶν γενέσθαι, γι- 
γνόμενοι ἀπωλέσαμεν, ὕςερον δὲ ἀναλαμβάγομεν τὰς ἐπιρήμας 
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δὲ χυδθ δὲ 666. -- Ἐλάδπ νοοὶδ γι δ ὩΟΙϊό 6666 αυ- 
ἄδπι ροβδὶξ ἴῃ Ῥεδϑροειίοηθ, ασυδᾶπᾶο ἀναλαμβάνειν ἀϊολίιτ 
ἐθ τὸ ἰγδοϊδηδδ, ιτὖὸ οἱὲ ζέσγωπι ἐγαςίαγ δ, γεροίστα. οἱ 
Ο.6. 5. υΥὧϊ δῖα δθ ἀϊδρυϊατ!οη 68 τοϊγδοϊδηϊις: οοηξ. ροϊ. 
ϑοοσ. Ὁ. 19. ἃ. δ89ἀ 4]118 ]0015 τπρδιυϊἔθδία δδὲ δ ΠΈΡΙ ΟΣ 810 
τιογδῆοηἶδ ὩΟΙΪΟΩΘ διβηϊῆοδῖο, ἐγσοέατιαίμιτε “μπι67᾽ 6, 6- 
Ῥεπάογε, ϑχομῖον: ῬΆΔΙΘΡ. Ρ. 33. ο. νήμην ὅ, τι ποτέ ἐξι 
πρότερον ἀναληπτέον: ΝΙ. 324.8ἃ. Σκεψώμεϑα δὴ καϑ' ἕκαςον 
ἀναλαμβάνοντες ποῖά ἐςιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. Οὐδτο οἰΐδπι ἴῃ 
Ἰ1οο!8 οΧΣ Οὐἱϊοηό οἱ Αρο]. νϑερυπι μος Σῖδ : 16} Π1 50 Ὑ6 π5411π|, 

ἀνάλογον ν. ἴῃ λόγος. 
ἀνάπηρος Ῥτορτῖθ ὁ καϑ᾽ ὑπερβολὴν πεπηρωμένος: δοἃ πειγρδίυς 

ἔοζθ ἴοοο δἰπιρ]ο8 πηρός χυοά ἔῃ Ῥγοβᾶ τοΐτιδ δεῖ τ1511Δ- 
ἴυπι Ο, 14.0ς. Α,1..19. ἀ. 

ἀναρτᾷν εἴς τε πιϑοῖοτθ Η]Ὸ νεῖ ἴοτο δὰ αἹϊαμ! ἃ, Ηΐηο ῥῬδβοῖνϑ 
ἀνηρτῆσϑαι εἴς τε ρεπαίεγδ ἐχ, χυοὰ δϑηδιι πιθίδρ οσιοο δῖ, 
ΑἸΓΙΡῚ Δ δ χυδ γ0. οπιῃᾶ δυᾶ Ἰηάθ φεοίοσθ. Μ. 25. Β. 

ἀνατιϑέναι, ἀεαϊΐσαγε, αἰοϊϊας ἀ6 οπιῃὶ στ Ζυδ6 ἔπ [θη ρ]ο διι- 
δηάϊως νθ] αχυοομηαχυθ πιοάο σϑροηῖιιτ, Σἴδαιθ Α. 1.60. ο. 
6 ἰπβοειριίϊἼοηθ ἴῃ ἔογρι8, -- τινὶ αἰτίαν τινός 

Α.1.31. τοῖ. ἡ. ἀνατίϑεσθαι (εοπίταείυπι τῷ Θ᾽ εἶναι, 
Ῥοποσθ, βιϑίιθυθ) αἰξέθν' “ἔαίμογα, γενοοαγα: νἱὰ, ή: οἱ 
οοηξ, ἀνεύχεσθαι. 

ἀναφέρεν γέβεγγο δὰ δἹϊαυθπλ (“οὔ δόγμίεπ) Α. 1, 15. ς. 
40. Ὁ. 19. 8. 

ἀνδραποδώδης Θροίξ Α. 1. 834. ἃ. οὐπι ἠοῖ, 
ἀνεύχεσθαι νοῖᾶὰ τοϊταοίδτο Α. 11.8. ἅ, 18. Ὁ. Οοηξ. διυϊά. 

ἀναρᾶσθαι, ἀντὶ τοῦ διαλύειν τὴν γενομένην ἀράν: Ἰαιϊτιιπι» 
406 γα 6 Ἦ. 6. ἀϊταγυπι ργθοῦπι ῬΑ] οὐϊλτι ΟΔΏΘΓΘ, 
ν. γα]οῖς. δὰ Ηογοά. 8, 68. ». 647. Οοῃέξ, εἰἴδπι δυρ. ἄνα- 
τίθεσθαι. 

ἀνήχοον εἶναί τι (νϊά. Οταπιπι. Φ. 117. ΟΡ 6. 3.) '. 6, οὖκ ἄχη- 
κοέναι. Α.1]. 7. ος. ΝΕ 

ἀντέχεσθαί τινος Α. 11,16. ἃ. Δ]ϊοι τοὶ σὐλασγονο ᾿. Θ. ᾿πυρθηδθ 
ορϑγδπι (δγθο, τς 

ἀγτιποιεῖσϑαί τινος νἸηἀϊοδτθ δῖ δὲ, τέχνης Ῥγοβέενὶ Μ, 21. Ὁ. οἱ 
οὔτι 1πῆ. θοά. δϑηϑιι 28. ἃ. Οὗ. προσποιεῖσθαι. 

ἀντίψηφος οοπίγδυῖᾶ δοητῖθη Α, 11,22. Ὁ, 
ἄξιος λόγου (υπάθ ἀξιόλογος) πιεπέίοτιο ἡϊρπις Α. Ἱ, ἡ. ὁ. 

Δ4ἀ0. οχῖγ, Ὠΐῖης δοπιω, ἐργθρίως Μ. 30. ο. 
ἀξιοῦν Ῥτορτῖθ αἀἰρηυπι σθδοσθ. Ηϊπο ἀξιῶ Ἰηϊογάδυπει δῖ, 86- 

τ πΔ ΟΘη860, ἴυπι οἱ 1ρΡ86 ἐδοΐδπι, γηζλὲ αΥγορο, ἴὰπι υἱ 
11 ἐδοιδηῖ, ροσεμίο, Ἰ1]}]Δὺ8 Θχϑιρία δυηὶ Χο. ΜοπΣ, 2, 

4, 9. ἀξιοῦσιν αἷ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν ὥσπερ ἐγὼ τοῖς οἰκέταις 
χρῖσϑαι ἀϑαχυμπὶ σθηδθηῖ, 86 1186 υἱἱ, ἢ. 6. υἱἱ νοΐυηῖ; Μ. 
Ζ4, οχῖσ, χρήματα ἀξιοῦσι πράττειν φωαεεξωπι βαςόγ δ εἰδὲ αγν- 
χοραπῆ, πὸπ ἀἀμδίεαπέ. Α.1.33.Ὁ. ὥςε μὴ ἀξιηῶν ἄντα- 
γωνίζεσθαι πιὸ εἰδὲ τιοτὶ αὐ ΟΡ επί, πιοπ σἱδὲ ξωπιατιξ: αυοὰ 
οἱ ἔρϑιιπὶ 1,411218 Ἰηϊογάμπι δδὲ ροσέμέαγο: Ῥίδυϊ. Απιρῆ. 4, 
4.205. Τιωπ’ ἀἄοπιο ρῥγολίῤεογ δ Ῥεγεργο τῖθ αὐνεηὶοτιξεπι 
Ῥοσεμία, 7 2, 2, 156. οἴ Δ1101. ἴπ υδιδιϊοτὶ δυΐθπι δι: 1 
ΨΟΙΡῚ δ: ρη:ποδέοηθ μᾶθ68 ἀξιοῦν Ν. 2]. ες. ὃ ἡμεῖς ἀξιοῦμεν 
μανϑάνειν παρ᾽ αὐτῶν ὃν ἂν πέμπωμεν, Ῥοσειμίαγ μὲ αἰΐ- 
εαξ. Χοη.. 1. ο. ἀξιῶ τοὺς ϑεράποντας ἐμοὶ παρασκευάζειν. --- 
Βεοηΐχψυθ ὁΧ Ῥεῖ πιδυῖᾶ νϑΓῸ] δι βηϊδοδιίοηθ, ἀϊσηιπι οθηδαεθ, 
ἀοειναῖα δὲ δἴϊδπι πᾶθο, νϑγιπὶ σΘΏΒΕΓΘ ἢ. 6. δ᾽ πιρ}οἰϊοσ 

εδπ» 
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απθΡ δ, ἐχἐρεϊπιαγα, Ῥωέανδ, χυδτα ΒΔ Ρ65 ΝΜ, 81. ἃ. Α. 1.32. ς. 

ἀπάγειν νοςδΌ. μά 1ς1416 ΝΙ. 13. α. 
ἀπεργασία αὖ» ἀπεργάξεσϑαι ροτῆσθτο, ϑἕβοοθσθ, ϑβὲ ροριβδοείο, 

ὁρεγαἰΐος. οἰαδογαξίο: νιὰ. ἘΜΙΠγρἢγ. Ρ. 13. ἃ. 14. ἃ. υδὲ] 
ἈΔΡ68 ἀὠπεργασία ἔργου, ὑγιείας, τροφῆς. πλοίουι Ἦδα 1ρῖ-᾿ 
τὰς γαϊϊοῃθ ἀπεργασία νόσου Θ55θῖ, δ 48 τιογθιιπὶ ϑἕῆσθ- 
τοὶ. δθα ρϑηϊινυβ θϑὲ οἰϊᾶπι δι )θοῖ: τοῦ ἀπεργάζεσθαι, 
αἴχιθ εἷς Α.11.4. 5, ἀπεργασία νόσον Θεὲ ορογαξίό, εβίδοξμα 
τοδὶ. ΟΕ διαπράττεσθαι. 

ἀπιςεῖν δἀάϊϊο οὐ, νὰ. δὰ Νίοη. 26. 
ἀποζῆν νιᾶ, ἔχο. 1. δὰ ΑἸ]Ο:Ρ. 1. 
εἰς ἀποικίαν ἱέναι πιΐργαγθ ἐπ εοϊοπέαπι αἰΐφιιατα ραΐγίαθ σας, 

μδτουκεῖν τπΐργαγ ἐπ᾿ αἰζόπατ εἰνέξαξειι, Ο. 18. Ὁ. 
! - ἀποκάμνειν ἀοἔξλιρατ!, ἀοβοθτθ:; Πίος ο. [ηξ.ἰ ἀδείφίογ δ οὗ τηιδ-᾿ 

ἀποκνεῖν Α.1. 42.:ι. ἀ. 
ἀποχρένεσθαί τὸ Ῥτο πρός τι (.9. οΧΊς. --- ἀποκεκρίσθαι 

86:81: Ρᾶ8588. Νΐ. 8.8. ᾿ ΝΝΝ 
ἀποχτιννύναι Ο. 8, ἀ, Α.1.18.". Δ,11,13.}. Ῥτὸ -εἰνειν ῬΙδῖοηΣ 

ἔωπι αἰΐφιον Ο. ἀ. ἃ. 

! 
Γ 

- 

ῃ πὰ 
ἣ 
' 
ἢ 

: 

β 

. διηλδτθ. ν. Ῥηδϑά. Ὁ. 61. 86θ. Αροϊ. Ρ. 80. α. 
ἀπολαύειν Ῥὸς ἱγοηΐαπι 5011 Θπηηθπὶ υιδυγρδίισ. οδαι ἀ8 1818, 

Ο. 45. ᾳ. οἰ προσαπολαύειν Α.1].22. 5. ἐπσωρον αὐβοννθ (αῖ 
Ἰῃμσοοταήπο άπ), ᾿ 

ἀπολείπεσϑαί τινος ἀδεζίξωδ, σαν 7 6, τιοτι αἰετοῦ Α. 1, ἀ1. 6, 
οἱ 60. οχῖσ. 

ἀπολύειν. Μ. 41. ἃ, αἰΐοτυιη 6 ἄποθυβ, 4089 Θεδηΐξ, ἀπολέλυται 
πείεσιαπη μοῖωπι 661. ἀπολύεσϑαι οἱ ἐπιλύεσθαι ποῖ. 7. δὰ 

ἐποπέμψαι ξέγους Ἠοπογΐῆοθ ἀϊπιῖοσο Μ. 28.8. 
ἀπορεῖν οὰ ΒΑΡ ΘγΘ, Βδβϑϑιΐασθ, σοϊοϊξισε 6556. ποῖ. ἀ, δὰ Α.1..42. 

-- Α.11.8.6.. 0Ὁ8Ὁ} δϑηδβὰ ρνογεπαϊξ οαπὶ μή σοπδίγιοἴιπι Θδῖ. 
ἀπορία τοβΒ ἀμθῖαθ, οὐ δὶ} ἰπμορὶᾶ Α.Π. 17. 4, 22.Ὁ, --- Ἐπὶ 

οἰΐδπι ἸΠορῖδ, Θρθϑίδβ: δβϑὰ Μ.11. 9. ρϑὺ δουϊιθῃ ἸΟά ΘΠ 5 
ΟΡΡΟὨ των τῷ πορίζεσθαι, ἀθ 8Θ0ο 41 ποπ δοχυαῖτῖῖ, αυΐᾶ 
ὩΟῺ ψπ]1, , 

ἀποτάδην νοσδΡ. στδηιπιδίϊουτα, ποῖ, ἀ. δά Α. 11. 4. 
ἐποχρῶν δυβῆοίθη5, ἑάοπεως ΑἸ]. 18... 
ρα, ἄρ᾽ οὖν ῥτο ἀρ᾽ οὐ, ἀρ᾽ οὖν οὖ: ν. πιοοῖῖ. δά. Μ.21. Α. 1.17. 8. 

εν 68 22. ἢ. ἡ, ἄρα μή, 5ϊουῖ μή δοΙμπι (νἀ. μή)».. 1π:- 
τοῦγοραῖ 1 τ ΣΏΟΥΘΑ10111, 16 ἰάθη τὸ ἄρα δαάαϊ ἔθτγθ 411. 
αυδπηι 501]: οἰ] 6, δῖνθ νϑγᾶπιὶ δῖνθ ποίδι, ὯΘ ξοσῖθ ΔΡ 
ΔΙῖογο δεξῆγπιθίυν (τοί νἱεἰϑίοιε), Ο. ἀ. ἃ. ΟΕ, Χοϑη. Νέεπι. 
2, 6, 8384. ΡΙαῖ, Ῥῃδβάο. ρΡ. 103. ο. - Άθρ. 8. νΡ. 405. ἃ. 

ἀρετή δοπέξας ουϊχμθ τοὶ ῥγορτῖα, Α. 1. 38... ἀθ ἄρτο, ῥογεί- 
ἵμας. 51. οχῖγ. ὀφϑαλμοῦ ἀρετή νίγειμς, νίφ οομἶέ. 

᾿Αρτοξέρξης Α.1. 85. τ. 6. 
ει ἄρχεσθαι. Ῥατῖ: ἀρξάμενος υϑδυγραῖαν τη. ταῦ πη απ ἃ 

Ὁπᾶ 16, Ἰδησυᾶπι ἃ ῥυϊηοϊρίο, ἀεβηϊοπάδ: 1δῖ, οἱ ἱποὶρίας 
αὖ ---. Ῥοπῖζυν δυΐθπι Ὀ]ΘΓαπ΄16 1 60 ΘΓ πιιπι γῸ Θὲ οᾶ- 
δι. ἸΏ αυὸ πὰ Ἰροιπὶ αποὰ 18 ἀοἤηλῖιν δηππιδίαπι δδῖ. 
νὰ. Ηεϊπά. δὰ σοῦ. 60. ΡΙΪαῖ, Β6ρ. 6. Ρ. ἦ98. α. οἶμαι 
“μέντοι τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκουόντων -- ἀντιτείνειν, ἀπὸ 
Θρασυμάχου ἀρξαμένους. Οοτρ. 1. ο. ἕςιν ὅςις ᾿Αϑηναίων 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος --- δέξαιτ᾽ ἄν; δὶς ΩΝ Α. 1.. 1. Θχὶς. 

τὰ 
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τὰ γὰρ ὑπάρχοντα σοι .--- ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα, 
οὐδ᾽ διαιῖπι δηδϊορίοθ δα͵θοΐμπι, τελευτῶντα εἰς τὴν ψυχήν. 
35. 5. τὰ μὲν τούτων (τοβῆυπι ϑραγίδθ οἱ Ρϑγεδθὴ), ἐπ᾿ αὖ- 
τῶν ἀρξάμενα, βασιλεῖς εἶσιν, ᾳυδπαίιαπι 161 ἸΘοῖῖο Ῥαγ. Ρ, 
ἀρξάμενοι, δὰ δϑηδιυπι Ὠοτιπὶ τὰ τούτων, ποπ τοϊϊοϊοπάδ 
οδϑοῖ, Ἐπλὶ ἴδπιθη οἵτδπι Ὁ] 4111: ποπηῖηὶ δάδριίδιυνς ρϑγιῖοὶ- 
Ρΐυπι: συοὰ ἰχπὶ δᾶη9 πιᾶχῖῃ!8 σοηῃδϑηίδηθυπι νἹάσιις 
οὐπὶ Θ᾽ Πποηληϊ δάδρίδίυσ ἃ ιὸ ρϑηάθε δοῖϊο ρυξεοῦρδὶ!ε, 
μὲ Χοη, Ογγορ. 7,5, 65. (23.) ταῦτα γιγνώσκων, ἀρξάμενος 
ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν πάντας τοὺς --- ϑεραπευτῆρας ἐποιή- 
σατο εὐνούχους. ϑεὰ 16Ρ1ἀ, 1,6, 8, Ἰεριυς δἰϊᾶπι οὖς ἐγὼ 
αἰσϑάνομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρον φίλων τούτων, ἤγου- 
μένους δεῖν τὸν ἄρχοντα κ.- τ. ἑἕ. ΡΙΔδι, ϑγαιρ. ». 173 ἀ. δ κῶς 
μοι ἀτεχνῶς πάντας ἀϑλίους ἡγεῖσθαι πλὴν Σωκράτους, ἀπὸ 
σαυτοῦ ἀρξάμενος: ἴῃ ἀπὸ υἱτοσχιιθ ]οο0 δὰ ποῦπιδπι δι 6- 
τίοταπι Ἰοοοτιπι Θχρθοίδνοεϊβ ἀρξαμένους, αιοὰ τ: πι}10 
ἴδπῦθῃ αιοά- δοῖδ 'σοάϊοθ δάδιιςο ᾿ῃνθϑηΐμπι θδῖ. Οὔο πι:- 
Ὧι ἰθηϊλπάι 6εῖ ]οοιδ δρμἃ ποδίσιπι Α,1.,31. ἔχεις εἰπεῖν 
Περικλῆς τίνα ἐποίησε σοφὸν ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξάμονος: υδι, 
δ᾽ ἴοουπι Θ σοτρῖᾶ διργὰ δ] δίιιτ Ὡοσπιᾶπι ἔδοΐπλι8, ἐΐοδη. 
ἄυσπι ογδὲ ἀρξάμενον. 868 πιδρὶΒ διδ δδηογπιῖδ Ἠδρτο- 
ἀοῖυδ ρῥγδϑροῖ, υἱ 5, 49. ἔςι δὲ καὶ ἀγαϑὰ τοῖσε τὴν ἤπει- 
ρον νεμομένοισε ἀπὸ χρυσοῦ ἀρξαμένοισι. . 

ἀρχὴ τῆς σκέψεως Ῥεϊηοίριυπι ἱ. 6. μμπαάαπιοπέωπι ἀϊδαυϊεἱοη 
ζνονοῦι πιᾶπὶ αἰωβολεὴ Ο.9. ἃ. 10. 9. 

«ἅσιε Δάνεογρια ἰοοξ Α. 1,10. ποῖ,3. 
ἀσπάζεσθαι δαιρ]οοῖ!, σο]ογθ, ορϑέδιι ἐδγθ Ὁ. 7. ἃ. 
ἀστρατήγητος Α.11. 1. οχίτ, ποῖ. 
ἅτε ραγιϊουΐδθ ρμοδιῖϊμ8 Μ,Ί. 15. ἢ. 1. 
ἀτεχνῶς. Μ. 13.ἃ. Α.1.21.39. Α. 11.16.8, »ίαπε: υδυγρϑῖυε δυΐοπι 

ἴΏ,. ΟἸΙΩΣ ΔΕδου οη6 86 ΐπιᾶ νἹάΟΥΣ Ροδδιῖ, πδχίτιθ ἰπ 
ΘΟ Ρδεδιοθιδ, οὑπὶ αυϊὰ »»ογη “ἰπιΐδ, ἴσαπνο ρίαπε 
ἐέῖεπι, ἔθγϑθ -ὭΟΏ δῖ: ἈὮγρθγθο]9 ἀϊοΐπιιδ. Οὗ, Ζομυη. δὰ 
ρ. Ῥ. 388. 

ὅτοποςς Ἰπβοΐδης, γιΐγμς Ο,2. ο6. Α. 1.6. ἃ. ὅ886}6 δέξδει ὑε- 
ἴων ἴῃ αἀθίογίογθπι δϑηδυπι, αδηωγάμα, ἐπιορέμσ. ἵμοοῖ. 
ΔΏδίΒ, τάχ᾽ οὖν ἄν τινες ἄτοπόν με εἶναι φήσειαν " ἐγὼ δὶ 

οὐδὲν τούτων ἄλογον οἶμα, ποιεῖν. ϊηο Α.1.27.8, ἀτόπως ἔχιν. 
ἄττειν, Ῥιορεῖθ ἅττειν (νἸὰ, ]οἷς. δά, Ῥῃοθηΐδβ. 1388.) διῃῖοϑ 

το ἀΐσσειν, υδυτρδῖις ἀθ ον! οοἶθσι Ἰϑνίχιθ ταοῖι ( 
ἴσσειν), Ῥγοσίἑέγδ, βενγὶ, οἱ δὰ διυΐπηπι αυοαηιθ ἰγδηρἔοι- 

ἴυτ, Α,]1.380. Ὁ. --  ΤΗρδοῖ, Ρ. 144. Δ. πρὸς τὰς ὀργὰς ὀξέῤ- 
ῥοποί εἶσε καὶ ἄττοντες φέφονται ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιςα πλοῖ 

αὖ Ῥτορτῖθ γμγσμα: δϑὰ ἀριὰ Αἰεοοδ ἔθ νδ]θὲ φοσγο Ὁ. 1. ἃ. 
πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ---- 9. ἔ. 26. ἢ. 8. λέγω δὴ αὖ Μ. 33. ἀ, 
ἘδῚ οἂνθ πδᾶο ρᾶγίϊουϊα ΓΠυογάϊάθηι ρῥυϊοσῖδυιδ ορροηὶ ρῦ- 
168. αὖ ἀιιδέμπι, νἱὰ, ποῖ; 8, Δ Μ,26. 11,4. 1 18. Ἡ. 5. 

αὔξεσθαι, δυρεεῖ, οτοδοοτο: Ῥιηάδεο Αεγὶ, οτϑδοθηᾶο 80]]}1ςδΐ, 
υὐ ΔΥροῖ 6 δοπιηθ, Μ.[. 44. οχῖσ, 8:1. :άδηι Ῥιπάδσγι ΟἹ. 7, 
114, υδί 50] αἱῖ, 86 νἱάθεθ π πηδεῖ αὐξομέγαν πεδόϑεν πο- 
λύβοσκον γαῖαν" δὰ οταὶ ἈΠοάυδ ἱπϑιῖδ, αἀυδπλ 6 ἔμπάο : 
ΤΔΓ18 ΘΙΔΘΥΒ1886 ἰγδεοδηϊῖ, 
καὶ Φέαξῖπι: Ὠὴσ δδ6ρ6 (υΐ 20} ]18 Ἰη ογά τι εἰείεῖ, Ο11 
α'αδον αἱ) υδυτρᾶῖυξ ἴῃ Ῥχοάδιμσθηάο ἀγρυπιϑηῖο νοὶ ὄχεα’ 

, Ῥίο ᾳυοὰ ἴῃ ρΡεοτωρῖι σέαείπι ὁδὲ Α,11.1, ἅ, 3.". 412.-ς, 
αὐτός Α. 1. 50, ο, τίς τέχνη βελιίω ποιεῖ αὐτόν, ἔρσωπι φμσπινς 

(8.16 

“πῶσπ....ὕ.... 
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(ϑεμ]οῖθεπν. δέπθη τοῖδεῦ). ᾿ αὐτό Ῥτὸ αὐτὸ τὸ αὐτό 
Α.1, 58. ἡ. 1. αὐτὸ τὸ αἰτό οἴ αὐτὸ ἕκαςὁν Α. 1. 51. 
ἠοῖ. 1. 53. Ὁ. αὐτὸ καϑ᾽ αὐτό ἔρειιπι μὲν" τὸ ἔρδιετν 
(δὴ υπὰ ἔτ β'οἢ 86}081) Μ. 42. ο. αὐτὰ ταῦτα εἰ 
ταὐτὰ ταῦτα Δ. 1.3. ἢ. 1. ΟΕ, ὀχεοιρΙυπι βυρτᾶ ἴῃ ἀκολου- 
ϑ εἶν. αὐτὸς αὑτοῦ κράτιςός ἐςιν Α. 1]. 14. η. 3. Ἀ6 
Πγρογραῖο 1η τὴν αὑτὸς αὑτοῦ οἱ δ'πν. 1014, ἡ, ἡ. 

αὐτόσε Α. 1.39. ἃ. ἐπ᾿ δωπι ἰοσιιγγι, φατπ ρου (ἀ ον μη). Μ. 5. Ὁ. 
εο, αὐ ἰά ἔρϑνωνι. ᾿Ν 

ἀφιέγαι οἱ ἐφιέναζ ποῖ. 6. δὰ Α. 1]. 6. 

Βαένειν οἱ ἐμβαίνειν ἀθ οἀπίογθιδ, ἐσιοθαϊθνδ σον Ῥμσσδ τπονθῦ δ 
σεομπαάΐμηνι γἢγεΐπιμτι Α. 1.10. ἃ. οὲ ἃ, 

βάναυσοι τέχναι Α. 1. δά.ς. ὟΝ. ῬοτῖΖ. 6. 4. Οτοηον. δὰ Αεἰ, Ν, Η. 6,6. 
βέλτιον ν. ἄμεινον. 
βιωτός. οὐ βιωτόν ἐςιν ἡμῖν, νίξαπι ἀμ α76 τιοτὶ ροδειτμς Ο,, 8. ἃ. 

Ηογδῖ. 2. ϑαῖ, 7, ἃ. μὲ νἱεαίθ «οἱ 1. 6. υἱ νῆνογθ ροβδῖτη. 
βλασφημεῖν (45. βλαψιφημεῖν) ἀΐσετθ φυᾶθ ποοσδϑδηῖΐῖ δἷνθ Ϊ86- 

ἀδπὲ. Ῥ]θγιυπιαθ αυϊάθηι πδυγρδῖων ἀ46 τρδ τοῖς δὲ οου- 
ΝΙΟ0118 ἴῃ Δ]108 οἵ πῃ 1ρ0808 ἀἄδοδ5: 86 Α,]11. 20... 22.0. ἀθ 
τῇ ἃ}18 ὈΓΘΟΙΒ 8 ̓ ρδῖ Ῥγθοδίουῦι Ῥθυῃο 1 0818, 

βομβεῖν ἀθ δἴτθριιι α0.8}18 δδὲ ἄριιπι. (.17. ὅδ φοπέξι ἐπιξξ- 
γον ἐπ απ. ϑᾶρρβο: βομβεῦσιν δ᾽ ἀκοαὶ μοι. 

βουλεύειν σοὨδ.]6γ: βουλεύεσθαι δϑουπι σοηδυΐογθ, ἀθ] ῬΈΓΔΓΘ, 
δοὰ οἱ οἱδὲ εοπομίεγο. ΝΜ, 13. ς. εὖ βουλεύεσθαι (δἰοῖ τνολὲ 
δεν αἰλεπ). 

Γαρ ἴτω τοβροῃβίοηθ δέει διϊνα 6. σ, Μ. 11. ἃ. Εἶπον γάρ, Ῥῖθηθ 
οἰ φοΥΘ ἀ1618. ἀἰἶχὶ δηϊην ἢ. 6. θὲ χὲ φαπό. Α.1.60, Ὁ. ΟΕ. 
Ἡοορον.12.1,3. -- δουηδδῖ 1 Ῥγοροβϑι!οηθ αυδθ ἀθ- 
πιοῃδίγαϊνο ἱτοαμοιίας Α. 1. 56. η.4. --- δυδρθοῖυμι Ν΄, 5. 
Ὠοῖ. 3. 

γὲ ἴῃ ΘΠ ΘΔ ΟΣ Ρι18 Ο. 7. ηοῖ,,. “-- νΙσθηὶ 8860 δ6ΥΣ ΡΔΓ- 
τἰου]δθ γάρ, δυρυχηθατιᾳιθ Δ]: αιιοά Ῥγὸ 118 4809 πιοῦοὸ 
ἀϊοῖαᾶ διιηΐ δῇονγῖ; τὰ ἰδπιθα τἴ ΡΘΣ πιοάθϑδιδηι νου δῖνθ 
βοῖδλπι ὩοηηΪϊδὶ Ῥγοδα ὶ]α 118 τραάδιῖ: νι. δὰ ϑορῆῇ. 
ῬΠΠοοι 4ἀ56. ος βθηδβι. δᾶ6Ρ068 Δδοϊδοϊξ ρᾶσιϊοι]ᾶπι τος ἅυ8ἃ 
διριυπιθηΐαπι 1Π]ὰ ἢυιπιδίωγ, γέ τοι, Ῥ]ΘῺΘ οὗος σαγίθ νϑ- 
χη Θ5 1 (τονίεῖ ννεπιίβεξεπε ἐδε ρετοῖ). δῖ. Δ.1], 47. ἃ, με- 
ταβαλλύμενός γὲ τοι ---, οἱ ἴῃ 1ρ80 πη ἀϊδ]ορῖ Φαένῃ .γέ 
τοι--- ΟῚ οδιιδᾶι ἢδο ἔξοχα τοὶ ϑοοσ. ΟἿΣ σοη)͵θοῖι- 
σϑπι, 4.86 ργᾶθοϑαϊξ, ἔβοοῦιῖ, Ἐοάθπὶ διιῖθπι βθη81 81} }} ΟἿΣ 
Θἴ δηι ΔΙ ΊΘΥ118 δθγπιοηὶ, οἱ 1 τδῖὰ Πυ}ι8 δέῆχιμδίιο: Οοσᾷ. 
1η1:, Τί δέ; ἐπιϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι Γοργίου; "Ἐπ᾿ αὐτό 
γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν: ὉῚ 65ἴ Δ] αυὰ ἔδοϑτι ἴῃ 1ϑὲα [1 πὸ}- 
Ἰδίίοθ. [ἴῃ 14}1 διυῖθπ) χϑϑροῃϑίουθ ὅδθρα δάαξιν δή. 
Ο.2.ἃ. φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι. Υ]ά, οὲ Ἀερ. 5. 
Ῥ- 416 ο. 6. . 5604.ἃΑἅ. Οἔ Ηδτεπι. δὰ Ὑ1ρ. π. 291. 

γενέϑλιας γενέσια. Α.1,36. ποῖ. 3. 
γένη, ἀϊδιτιθι 0 Ρορ, Αἴῖ. Λ.1. 35. ποῖ. 3. 
γίγνεσθαι. γενέσθαι τιαίμπι 6546, ὃ γενόμενος Τιμρ 6)" γτιαέμς, 

(.12. ς.ἅ. (ἐπειδὴ ἐγένου). Α.1. 36. ο. ἀἅ. (Οοπξ. Ηετοά. 5,4. 
τὸν μὲν γινόμενον ὀλοφύρονται, ὅσα μιν δεῖ ἐπεί τὸ ἐγένετο 
ἀναπλῆσαι κακά. Ἴ, 3. συνεβούλευσε (ΧΕΥΧΊ) λέγειν ὡς αὐτὸς 
μὲν γένοιτο Δαρείῳ ἤδη βασιλεύοντι. “-- Μιὰ. δίκαι. 

γλέσχρως ᾿θηδολῖογ, ἐθ 115. αι1ι8ὰ6 δϑῦῦθ δν6}}1 Ρορδυπῖ, ς, 15. δ 
αἱ. 
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εἶνάι “αἴνιεπι 6.26, πρό» 6.46. Ο, 11. ποῖ, εἶναί τε ἷ. 6.’ 
ἀξιόλογον εἶναι Α. 1.38. Ὁ. ἔςε ταῦτα ρτο εἶεν Ο.1. 
Ὥ. 8. εἶ, Δ οπιΐδδιιπι, Α. 1. 2. ἢ. ἡ. 26. ἢ. 1. εἶη- 
σαν Ὠοϊ.6. δὰ Α. ]. 17. ΡΙο ἡν 1.ρο18. Α.1. 19.}. 4. 

εἰπεῖν. ἸτροΥ. εἰπόν 8} εἶπον: Ἐχο. 1. δὰ Μοηῃοποῃ. εἰπεῖν 
Ῥίο ἐρέσϑαι Α.]]. 10. π. 5, : 

εἰς Ῥοεῖ ἐπαινεῖν εἴ δῖπι. Α. 1. 16. υ. 3, εἷς Ῥτο κατά, γε- 
Ῥεοῖμ, γμοά αξείποε αὐ Α. 1]. 11.Ὡ. εἰς καλόν Μ. 
26. ἃ οφρρογέμπε: νά, Ὑνγο!] ἢ, δὰ ϑ5γρ.2,9. ᾿ 

εἷς. νιὰ. “Ενί γέ τῳ τρύπῳ ἕν Ῥτο τί Α. 1. 57... ἡ. 
εἰσελθεῖν εἰς τὸ δικαςήριον, οἴ εἴσοδος τῆς δίκης) νοσΑΡ]4 7ι41- 

οἴ4114 ἀ8 οδυβᾶ 4.86 μα: 010 δοιίδει ΣΏΟΙρΡΙῖ, ὋὉ, 5. ἢ. 3. 
εἰσηγεῖσθαι Ο. 8, ο. σμαάογο, αμοξογ πε ε7 46; οἵ ϑῖυγΖ. 1,6χ. Χ Θη, 
εἶτα Ἰωϊοτγοραῖ οὐπὶ 4]|[|7]]8 οΡ]ιτραιίοιο. (Υρ: 7,5. 4.) Μ. 12.8, 

Ο, 1. Ρ. διιῖ διΐᾶπι πιιγαιίϊοηθ Μ. 2. ". 4.1. 43. οχῖγ, 
ἕκαςος ἴοοο ἀμρίο Α. ]. 11. η. 3. 
ἑκάρςοτε χμοῖτοδ δοοϊάϊί, χυοῖδθδ σθβ ἔεσί, Μ, 10.ἃ. Α.1. 33.ς-. 

Α.11. 18. ς. 19:4. . 
ἐχδῦναι, ἀθ δοηίθη!ῖδ, οἰαδὲ αἀπίπιο, ᾿ἰἃ ι πο ΔΠΙρ] 8 118 

δρῃζίδαλβ. Α. {Π. 17. οχίσ. 
ἐχτός. εἰμι τοῦ ο. ἴπξ. πορ διιπὶ ἴῃ 6 οοῃαϊοΐοῃθ νοὶ δοτσῖο, 

. μ-ὀ (ῥέσι πίοῖς ἱπ ἀσπι Βαϊ Ζι -- Ο, 6. 6, 
ἐχχεῖν απιΐεε6 76, ρογάίετο, ἰγγίξεπι μαογθ. ϑορΆ. ῬὨΣ]οςξ, 43. 

“Μὴ καὶ μάϑῃ μ᾽ ἥκοντα κἀκχέω τὸ πᾶν Σόφισμα, υἱὲ νἱά. 
ποῖ, Ρ]μῖ, ἧς Εάυο. Ρ. 10. Ὁ. “τὴν δόξαν τῶν προβεβιωμένων 
(νιδ9 δηῃΐθ δοῖδθ.) ἐξέχεεν. ἮἯϊπο δχρ]οδηάυπι Ο. 10. ἃ. 
ἐχκεχυμέναι εἰσίν. 

"ἐλλείπειν τινὺς πολύ πτοι]ῖο τηξογίογθαι 6880 Δ᾽ΐαιο Α, ], 37. 
οδχῖς, 35. Ῥ. ἐλλ. τινὶ ἀθῆσετθ δί ᾳιιᾶ τ (γε εἶα ---, 
πἰηγσυτι 1 δοηπμδπᾶο δίίσμο Ν. 22. ἅ. Νιά, ρᾶρ. 74. 

ἕλξις ἀματίου, οὐυπὶ 4118 δγγχᾶ Ππαρϑῖ 1ῃ νοβιϊπηθηῖο, 4. ἴ, 37. 6. 

«0. 

᾿ Τρωάδας ἐἑλκεσιπέπλους 1]. ζ, ἀλ2. 
ἐμβαίνειν ν. βαίνειν. ' 
ἐμβρόντητος τεμρίάμς Α. ΤΙ. 5. ς. 
ἐμμελενῇν (οξ. μελέτη) Α.1. 23. 1, ἔχς, ρᾷῳ. 1714. 
ἐμός. 6. ἃ. τῶν ἐμῶν. μηδενί. 8 Ὁ. ὅ,τι τῶν ἡμετέρων ---- Θοτίπι 

᾿ ἄυδθ9 αὐ πὶ6 (πο5) Ῥεγξίποπε, υἱ σοτρυβ, δηΐπιιβ, 11 
ἈΠΊΟΥ, Ορὶπῖο ροῖ. - 

ἔν ἄθ οἰγουπιδοθηῖθ τόρίουθ Α.1. 18.0.5. ὁ ἐν διδασιέ- 
λων 85. οἴχοις Α.1.14.ς.. ἔν τοῖς οιιπὶ δυρ6ι}. Μ.3), 
ἃ. ποῖ. Ο. 1.2.9. 148. 

ἐνδείκνυσθαι οἱ ἐπιδείκν. Α. 1. ἀ. ἡ, ἡ. 
οἵ ἕνδεκα, ποῖ. 2. δὰ (,ΖΏ. 
ἕγεκα τοῦ --- φμαπιξωτι δὲ ἐπὶ “το Ὦ, 6. δὶ ὨΪΗ1] ορὺδ δδβὲ πί- 

ΑἹ --. 4.1. 48. εχῖσ. 81. Χϑηορῆ. Ογτγορ. 3) 2. 1Λ. ἐξέραι 
ες ὑ ἡμῖν, ἐκείνου ἕνεκα. Νιά. Ογδπιπ. 8, 137. 

ἔνεδς πιμες Δ. Ὶ]. 5... ϑβὲ ἱπίοσ μοιπδβιίϊίοσα ἀδθπιθηϊαθ γψοῦᾶ- 
ἘΒυ14. ΟΥ̓, ΒυΠηκ. δὰ Τίηι. Ρ. 202. 

ἐνέζεσθαι Ἰπιρεάϊτπι 6556, ΠδοΓογΘ: αἰτίᾳ, σμίρα ἐσπεγὶ Ο.114.8. 
ἔνϑένδε μοβίϊτιαπι 1 τοϊδιΐίοπο δὶ Μ. 17, π. 1, 
ἐνὶ .γέ τῷ τρόπῳ αἰέημα ἕαπιότι γαξίοτιθ, φμοσωτπφμθ ἐαπάξέπι 
δ πηοῦο Μ. 37.4. Νιά. Ἠεΐηά4. δὰ ῬΒδβθάγ. 42. οἱ οἵ. Ἡδτροοί. 

ἐν], ἴῃ «ἀμωσγέπως αυοά ἴάθπι ηοίϊδί, 
ἐννεοττεύειν ἐπ πίάο πωιγίγδ, αἱ ρυ]105, Δ, 1. ὀχῖσ, 
ἐνσκευάζισθαί τι ἱπάϊμεγα εἰδὲ ΟΟ, 15. ἁ. 
ἐνταῦϑα ζῃ ἰοσιπι Α. 1. 60. α. 
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ἐντείνειν, ἔντασις, ἴῃ ρεοπιοίτιοῖδ Μ, 22. ς. ἀ. οἱ χα. Ρ. 7. 
ἐγτυγχάνειν. ὃ ἐντυχών Α. 11. 11... φωϊσεμπφιθ οσσωνγὶξ (ἀδν δυϑῖθ 

Βεβϑὶθ) οἱ, προστυχών. ΑἸΙὰ8 υδι18 διίτοι8 νοΐ τ ἐν.- 
τυγχάνειν 56.,8ιι σοπροπίεπαϊ δὰ ἙςοἸ]οσυθηάιιπι ἀδιχρδγθϑῖιν. 
Πϑπιοβῖῃ. 46 Ε. 1.. Ρ. 396, 8. αὐτὸς δὲ ἰδίᾳ πάντα τὸν χρό- 
νὸν ἐντυγχάνων οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐπαύσατο Φιλίππῳ. δὶς ᾿ῖδαυθ 
1π|6}1. Χθη. Μεπι. 8, 6,2. ᾿Ἐνιυχὼν γὰρ αὐτῷ --- οοπινοπίξ 
δπέτι --ο, ϑἵ ἂρ. ῃοδῖγ. Μ. 2. Β. οὐδ᾽ ἄλλῳ πω ἐνέτυχον εἰδότι 
τιοπαίμπι οοἰίοσμξιις σωπι. Οοπξοτδαϊας Ἰοουῖο ἐντυγχάνειν 
βιβλίῳ ἰεξεγε ν. Ἡεϊτιά. δὰ 10γ85. 2ή., 

ΣῈ «δεωπαΐανι. Μ. 32. ἃ. ὧδε οὖν σκόπει ἐκ τοῦ σαυτοῦ λόγου: οὲ 
δηῖδα 30.Ὁ. ἐξ ὧν αὐτὸς λέγεις ϑαυμάζοιμ᾽ ἂν, ὅπως ----΄ 
Α.1. 48... ὡς ἐκ τοῦ σοῦ λόγου. ἐξ μὰϊ ΠΟΙ 5 6.0 
Ἰιοϑὶ οχ “--" Ο. 1. ἡ. 12. 

᾿ξξαπατᾷν Ο. 10. ὀχῖν. ἐξαπατητέον, υδὶ 1π16 ρθη 8 Ὡθ δοου-᾿ 
δαϊϊνιβ ΓΘὶ, αἱ Ῥγδθοθαϊῖ, δὰ ρϑγβοηδα αὐτόν. ἕξεσι Ῥεο ἔνεςι, Ροῖεος Ν,. 28. ἃ. Αῃ οὐπὶ δ8ςο. οἵ 1πξ, νἱὰ, 
15. ηοΐ, 

ἕξις μαθιυ8 ν0] δθβέϑοϊϊο δηϊπιὶ (ϑείπιπιμηρὺὴ ΆἈ. 11. 1. Ὁ. 
ἐπαινεῖν εἷς --᾿. σοτηνδτιάίαγ ὁ Α.}]. 16. η. 2. 
ἔπαυλις 41185 ν1}]ἃ, 51Α θυ] πι; δὰ Α. 1]. 21. ἃ. “ἰαέΐο, Θασειδίαρ, 

εαεδέγα. ἘΦΕΥΟὮ. ςρατοπιδία. Ἡδσαι. 1. , 232. ἀ6 ᾿δο :ρδᾶ 
ΣΟ, αὖλις. 

ἐπαχϑής ν. ὑπερήφανος. 
ἕπεσθαι οουπῖδει, οοπ᾿ἡμησίωμνε 6.46. Μ, Ἴ. ἃ. Δ.1. 60. οχῖζ. 6. 

μὲ, οὐιεοφωὶ Ο. Ἴ. ς. δά, ποῖ, ἡ. δὰ Μ. 15. “011, δἴυτζΖ. 1. 
θη. 1 ν. ἤμην. 6. 

ἐπέ ο. δι. ροβὲ νϑυῦδα ποι πδηαῖ. Α. 1. 11. π, 8. ἐπί τινι 
εἶναι ἐπ᾿ αἰΐϊσυζμς νοϊμτιέαιε ρμοκίξμνι 6.46. Α. 11. 18. ἃ, 

ἐπιδείκνυσθαι οἱ ἐνδ. Α. 1. ἀ. τ. 
ἐπιδημεῖν ἀθ δο 4 σγᾶγο ρογορυϊπδίυς (ἀποδημε Ο. 14. Ὁ. 

401}, 6. ᾿ - 

ἐπιεικής γμὶ γαξίοτιοτη σοριίξιιγ, βαρ Θ8 Ο. 3. "». 8:1. Χϑῃ. Ἠδ6]], 
1. 1,30 (21.) οἱ ἐπιδικέξατοε τῶν τριηραρχῶν (ἀϊε νεγεεᾶπ- 
εἰϊρςεεπ). 

ἐπιδικῶς τιοάοεῖθ, πιοάογαῖϊθ:; βοὰ ὃχ αδἰξοδ πιοάδογδιίίουθ ἔθσό 
1Ἰἄδθηι αυοά ναζαάδ, Ρ]8π6 υἱὖ ποβίγιιαι σέοπιϊεῆ. Ο,1. ἃ... 
ἐπιεικῶς πάλαι (δελοπ κἰοηιζίος ἰαπθεὴ, δῖ 56 }0]. ἱκανῶς, 
ἐπίπαν, φιλικῶς. Α.1, 56. ο. ἐπιεικῶς ὡμολόγηται (ἀαπιὲε ᾿ 

ἰπα τοῖν" δοΐιοτι πίει οῖ, ας γοὶπο). 
ἐπιέναι. ἐπιών Ἰημϑῖδῃβ, Ἱπιτοΐθη8. ἥ ἐπιοῦσα ἡμέρα φιιαθ πωπε 

ἐπείαϊ, ἀ6 Ὠοσΐογηο Ἃ16 αϊοϊίυν Σὰ ἀπ]υοιΐο Ο. 2. Ὁ. ἴηα 
σοπίηια δυΐθιῃ Ὡδιγαίοηθ υδυγρᾶῖυν ἀθ ρμοδῖογα αἷθ, ν, 
ϑίυγζ, [ο0χ. Χοη. 

ἐπιλύεσθαί τινε Ο. 1. ἠοῖ. 7. 
ἐπιμελεῖσθαι οἵ -εσϑαι Α. 1,36. ἡ. 5. 
ἐπιςάτης Ο,1.Ὁ. 68: γυμνασίου ἐπιςάτης, φδοάοιϊτῖθα. Χαη. 

Μϑπι.3.5,18. ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πείϑονται τοῖς ἐπιςά- 
ταις. , 

ἐπιτάττειν Νῖ. 9. τι. 2. οἰ νι. προτιϑέναι. 
ἐπιτίϑεσθαι ταρά. Ἰηνδάθτο, οδΕ ον δρβτοθάι Α. 1. 11.. 6. 

- τοῖς πράγμασι το8 ρογοῃμἀδδ βιιδοῖρϑεθ Α. 1. ἡ. ἀ. 
ἐπιφάνεια οἸατὶῖδ5, ποῦ} 1188 Α. 1, 42. π. 2. 
ἐπουρίζειν Α.1]. 16. ἃ. 

ἔρα- 
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ἐραςής. εοδιι Ποπθεῖο, ἐραςὴς ἐπὶ σοφίᾳ, Μ. 1. Ὁ. 4.1. 1. ἃ, 
ἴοι 2. 41, ἃ. ε : 

ἐργάζεσθαί τι τατϊοτῖ δἰρηϊδοδῖι, ορθϑγᾶσῖ ἐπ δ᾽ϊαυιδ σθ, υἱ ἴῃ 
" ΟΔ]0 618 ἔΓ1118, γα βοογ6, Μ. 29. δὲ τὸ ᾽ 
ἐργατικός. Μ. 15. ς. 
᾿Ερχίασιν Α. 1, 10, η. 3. 
ἑταῖρος ἀθ ὠϊτεϊρμμίο ἀϊοϊίας (ν, ῬΟΠὰΣ 4,6.) δὲ ἀθ πιαρίξέγο. 

Μ. 13. ἃ, (46 ΟΘοερ!δ). 
ὅδτερος. τὸ μὲν ἕτερον τ δὲ ἕτερόν ἐςιν αὐτῶν ΝΙ, 39. ἃ. Ῥτο ἕτερά 

ἐςιν ἀλλήλων ανογεα ἐπὲϑ" 56: Ῥῖο αυὸ Α.], 22. ἃ. οἴϊδηι 
- Β1 ΠΡ] 1 οἱἴον ἕτερα. 

εὐδαιμονίζειν τινά τινος Ὀθδίυπι ρτγδϑάϊοδγο οὗ --- Ο, 1. Ὁ. - (ξ, 
᾿ ῥμαδάο. Ῥ. 58. 6. (ἀθ δοάρηι ϑοογαῖθ) εὐδαίμων μοε ἐφαΐένετο 

καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων». 
εὐδοξία αἰὶαΒ ὈοΩδ ἕδιαα: δε Μ, 41... ]δῖο ἔπ δυπι τδιπὶἵ" 

ἀοῆοχιε νοοθαὶ δά βἰρηϊβοαηάδηι ἔδοιϊϊδίθαι τοῦ ἀληθῶς 
δοξάζειν. ᾿ 

εὐεργετεῖν ταθτοθάδυαπι ρονγίρογθ Ὁ, 1. ἃ. ποῖ, 
εὐήϑης ποῃμοδία ἀθπηδηΐᾶθ Δρρε]]αῖῖο Α, 1], 5. Ῥ. 
εὐθύς, σεαεΐπι, ᾿πιθγάσπι οοηῆγπιαῖ, πἀϊοδηβ 1ὰ αμυοὰ εἴδεπι υἱέ 

᾿ς ψογθῆι 86 οοηιπιθηάαῖ: Μ, 42. ἢ. ταὐτὸν ἂν καὶ εὐϑὺς τοι- 
εν οὗτος --- εἴη πρὸς . ἀρετήν ουἱάδθπι Θϑεΐδπι “εαξίπι Θδββδθῖ νἱζ 

δ] δι οά! ἴῃ νηγίυ θ᾽ ἢ. 6. σεαξίπι ἀρραγεξ Ἰάϑθιλ ἔοτγϑ εἴς. 
81:5 δρυὰ Χϑορῇ. Εϊογ. 9, 4. διπποηϊάθβ.ς υἱ οδβίθηὐδξ, 

ος Ἡγταβίυπ, απ|86 ρταῖα δἰ ηἴ, προ γι γ9 ἀθθ 9 79 ρδβυσι, “1189 
. ΤΏλυΒ, ΘΓ 81108, τυὐλῖὰν οχϑιρῖο δοόγπι 4186 Πιπΐ 1 σ6Υ- 

“ΠΑ ΠΙΡ8: ἴὰπὶ δάα1: Οὐκοῦν εὐθὺς ἐν τούτοις τὸ μὲν ἐπί-- 
,, χαρι διὰ τοῦ ἄρχοντος ἐγένετο, τὰ δ᾽ ἀντίτυπα δι᾽ ἄλλων; Ἐι, 

6. ΔΏΠΟΣ "10 ἢ15 σέαξέτε ἀρραγεὶ --᾿᾿. ἙἘοάδηπιηυθ ρῥϑγιϊ- 
Ὡϑί δᾶ Ἰοσιιθῃαὶ ἔοτιδ συᾶ :ρ588 ΘΧθπρὶὰ οἱ δγρυτηθηῖδ 

Γ ῸΡΘ δυΐὰβ νοοῖβ ἰηϊχσοἀμπομπηΐατ: ὧδ τῇ δοάδπ Ἐ]θγοῦθ 
1,35, ροβίασυδηι ἀϊσίιπι δδῖ, ἴῃ διηογθ θᾶ ργδὶ 88: π|ᾷἃ 6880, 

- 680 ἃ νοΐθηϊθ δηπιδδῖο ἔιθυδηΐιν. δυθάϊην ποσ: εὐθὺς 
. γὰρ παρὰ τοῦ ἀντιφιλοῦντος ἡδεῖαι μὲν αἵ ἀντιβλέψεις, ἡδεῆαι 
δὲ αἷ ἐρωτήσεις κ' τ. Δ. αυοὰ νογῖᾶδ αυΐρΡθ “ἐαξέτγε σα 
7:6 ἀρρακδὲ ΔὉ 60 αιλ νἹοϊδβδὶπι ὯὩῸ8 ἃπιδῖ ἸΟοι 88 6860 
ταυτᾶ8 101} ΟΠ Θ8᾽᾽ οϑῖ, [Ιηΐθγθδοθ ϑηΐπὶ δι αιιΐὰὰ 1η|ε 

. ἤδης Ῥθῖ εὐθύς ἀτριταθηῖδηϊ ξογπηᾶτῃ δὲ δ᾽ θσᾶπι Ῥζ 
τίκα ρτομβοπάθεο ΤΑΪΠΙ νίϑυδ διιηὶ: σιδηχαδπι σοχέσι ἀθ 
δ δίδϊιθτθ πο διιάθο οὗ ρδιιοϊϊδίοπί θχϑθιωρίοσιθ. Οοπί, 
δάβμιις Ηΐοσ. 7,8. 1, 371. οἱ ὕρίοηι ἴπηὰᾶ, ἴῃ Ασγῖδηξ Ὀ1»" 
Βουῖδί, 

εὔκολος ἔδο1}186, νἱ]ϊ νἱοῖ σοηἰθηῖυβ, εὐκολία Α. 1. 38. 8. 
οροςς» εὐπορεῖν ΜΊ. 18. τ. 7. 

δὐςαλής ν. δὰ ὑπερήφανος. 
εὐταξία Α.1. 38.4. Οἷο, ἀοθ ΟΕ 1,10. 2 δέποορε 46 ογ'εἰἐπθ γϑ» 

γωτη Θὲ οπιρογπι ορρονξωτεαξὸ αϊςσθπάωπι ἐπέ, Ηΐο αὐ- 
ἔφην ἐεϊστιξία οοτπιἐϊτιδἔμ)" ἐαὰ φματι Ογαξοὶ εὐταξίαν πο- 

᾿ γχαΐπαηῖ, ἐπὶ φμα ἐπεοί ρίξω" ογαἰἰτιΐδ σοτισογναξίο, 
εὐτελής ἴθ Ἀοπιΐηθ “ἰπιρίζοστινι ἔθτΘ οἱ ῥσιμραίειπ βἰρηιβοδε; δὰ 

οἰΐδιλ σίΐεπι, ἐότιέότς Ὁ. ἤ, ο. 
εὐφημεῖν δοτια νεγδα ἰοφμὶ Μ.28... Δ. 11,10. ἃ. 

Α. 1. 20. Ὁ. πιο; δοπια δὲ οπιΐπαέα νόγδα ἰοφιθπάξ. 
εὐχέρεια Α.1.38.. βαοϊϊίξας, διαπιατιίξας : πιᾶχα εὐχερής Θεὲ Ομ]. 

οτυπι ἐγ αἰέαδίο. 
ἐφιέναι εἰ ἀφιέναι. Ο. 9... 1. 13. ο. Α. 1, 5. τ. ὅ, 

ἐφί- 
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ἐφίςασϑθαι, ἐπιςῆναὶ αείαγε; οἴἴδπι 49 νἱδῖοῃθ, (Ὁ. 411. ἃ. 
ἔχειν οὐτὰ Αἀν., 6:46,. Ῥᾶβδδῖπι. Οὕδμπηι. 9. 137]. ΟἿ, Ηος. 1. δῖ. 

9, 53. “ἐφωὶ εἰς ἄαϑεε. ῬΊδας, Αδϊη. ἡ,1,61. νεγε λαδεγα. 
οὗ ἔχοντές πως αυὺϊ ἃ]συο πιοάο εοπιραγαξὲ σφισι. Α. ΤΙ. 
9. α. ὡς πρὸς τοὺς ἐραςὰς ἔσχες. ἐ6 »γαεεξἑεϊεεὶ 8111 
Α.1. 1. ς. ὡς ἔχει ἀϊοϊίαῦ ἀθ Θ0 σὺυδ πϑᾷιθ ἂρῖι8 θ΄ 
Ῥιδθραγδαΐυβ δἰϊαυϊα ἔδοξε, Α. ἴ,41.4. Ὑις. 8, ἀ2. ᾿Επέπλει 
οὖν ὥσπερ εἶχε πρὸς τὴν Ζύμην ὃ ᾿Αρύοχος. ἐπειδὴ 
ὧδε ἔχω στ οἷς τπθοιτι ἀραΐμν, Ο. 6. ἃ. 

-- ς. Ῥατῖ. ἔχουσι διειληφότες δημιουργίας μέρη Α.11.5.8Δ. (ΟΕ 
Οτδπλπλ. 6. 137. (ἔχειν). 

-- πράγματα ν. πρᾶγμα. ἔχε σωδείδεδ, αξέσπα!ε : εδῖ πιοὸ- 
πϑηῖῖ5, Δα σοΟἸ]οουΐογοπι, τ νιάθαξ αὐἹα οχ Ἠδοίθηυβ ἀϊ- 
οἵδ οσοῃδθαυδῖισ. Α.1.12.0. 51.8Δ. Ὑ͵α. Ηρδεγηι. δὰ ΥἹἱζ. τι. 
185.Ὁ. Ἠειηά. δά σουρ.85. Οοπέ Ῥχοῖδρ. Ρ. 349, ἀ, Ἔχε 
δή" ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψασθαι ὃ λέγεις. τς 

--- ἔχεσθαϊΐ τινος τρεεοίαγο αὐ ---, 6.:ὸ αἰϊειεδ. Μιὰ. Ἡθπιδῖ,᾿ 
δὰ Ατἰβίορῃ. Ρ]υῖ. Ρ. ἅ72. Ἠοιηά. δὰ Τβοδοῖ. 8. Μ. 38. ς. 
ὅσα τέχνης ἔχεται σιαθ σιπὲ αγεδ. Α.1. 8λ.Ὁ. ὅσα μαϑή- 
σεως ἔχεται, ΄αιᾶθ δὰ τον στὰ δρθοϊδηῖ, ἢ. 6. σαἰαϊεοὲ 
Ῥορεαπε. [ἰὰ οιἴϊδπι Νῖ. 32. Ὁ. 33... ὅσα διδασχάλων εἴγετο, 
νοτγὶοηάι. φιμαξδεομτιμθ τιαρίέγογιωτι ογατιε, τοῖδρ. Ῥ- 
824. ἀ. οἱ ἄνδρες οἵ ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα τοὺς αὑτῶν υἱεῖς 
διδάσκουσιν ἃ διδασκάλων ἔχεται ---ςΞ ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγα- 
ϑοὶ οὐδενὸς βελτίους ποιοῦσιν. υδῖ Ἠροὶπά, ἴϊὰ εχρ]ϊοαδῖ 
89 ἃ πηδριδῖτι8 Ῥϑηαθηῖ," 

Ζητῶν ο. δᾶν. Ὑ6] ο. ἴπῇ σωρ676, νεῖΐδ, ν. Ἠουδὰ. δὰ ῬΒ1ΟΡ. 
Ῥ.51.ἃ. 51. Μ.6. ἃ. ὡς σὺ ζητεῖς. 7... ἱκανῶς σοι; ἢ ἄλλως 
πὼς ζητεῖς; Α. 1. 8, ζητήσουσιν ἰατρὸν εἶναι. 

Ἤ ἴπ ταῖοσσορ. Μ. 2. η.. 2. Ο. 1. πὶ 10, 12. π, 6. Α.1. 48. η. 3. 
-- ο. Ιηξ. ρῥτὸ δὲ δὲ μή Μ. 38. π.6. δδυπάδε δηῖθ ρθ- 

᾿- τὰς. Ἂν ἢ 22. ἃ. : οὔ. Α( ΤῸ κ ς . 

Ἴ Σ 45. δ 8. 6. ὰ ;Σ ΒΔ. 1Ἰ, ὁ. 3. Ὁ. 

γὰρ Α. Ι. Π, δε Ὰ 2, ' 7 " Ν 

κεν Ο. 1.Ὁ. οἵ 6. (ἤχοντες). Ψ. Οσδπιημι. δ. 4124. ΟΒ5. 7, Ά 
ἰϑιοι ᾳυΐ, Α. 11.5. Ῥ. ΟΕ Α.1. 31. ἃ. ". 

αθέας (Ὠοπλ118) ἴῃ τοῖν, (, 1, ἃ, 664 δρϑοϊδεπι ἀθ αδέω- 
εἰς νίρον ΝΙ. 25. οχῖν. Α.],37. Ῥ. ΑΡ. Τυς, 6, 24. 46 Ἰυνοη- 
τυῖο δὰ Β6ΙΒιαι ἀρῖδ. αυδαι 2, 36. ἀτοϊξ ἡλικέαν καϑεςηκυῖαν.. 

ἡμέτερος νυ. ἐμός. ΝΝ : 
ὧν ἀδῖ. δϑἔβιοιβ Α. 1. 66. ἃ. Ῥ6Σ ἱγοῃῖδπι Νῖ, 1. ἢ. ἅ. 
ισυς ἔδιι. ἡμίσεα ΜΙ. 11. τι. ἡ. ᾿ 

ἥττων τινός Ἰηξετῖον δίῖαυο: πἴηο φωὶ ῥαοὶΐφ νἱπεοίξωγ' Α, 1. 8, ο. 
γιὶ [αοίϊθ τωμξομπιδὲξ, ἀεάϊεως Ν,, 9. Ὁ. 

Θᾶττον" ἰὰν ϑᾶττον οἰπὶ ρὑγέπιωπε, εἰπιαΐαο, Α. 1. ἅ. ο. 
ϑεῖος ταν] τι δὲ ᾿δοοηῖρυδ ὅ ἀγαϑός. Μ. 41. ὁ. 
ϑεωρία ϑρεοϊδεῖο Ἰπάοτυπι θὲ βδοσογαπι Ο, 14. Ὁ. ι 
ϑωπεύειν ἀ5δθηϊδεὶ : δα Ο, 12. ἢ, δίαπαϊνἐ, πιξείβαν δ. 

᾿Ιδίᾳ ἀ6 1,ιλοεθἀδθηοηθ γϑϑρϑοῖυ ἰοϊϊ8 Οταθοῖδᾶθ Α.Ϊ. 39,.ἃ. 
ἵνα οὐαὶ [πιρῇ. Μ. 25. π.7. Ο.8.1. 7. -- ὑτὸ ἐν ᾧ Α.11.14.0.. 

, ἔσως δἴῖῖοᾷ υγρδηϊῖδὶθ ϑιϊδηι Σ γ6 οογίδ υδυγρᾶτὶ, ἀοοθηϊ ]οςῖ οὲ 
διυοίογοβ αὐυοδ ᾿δυιάανὶ δά ϑόρῇ. Ῥμ:οοῖ. 180. Αἰχυθ εἷς 

υἱϊ- 



218 

υἱῖαυς, δοοξρίομάσαι Μ.32, ἃ. Ἴσως μὰ Δί᾽ οὔ: πες ποι 
260. ἃ, Ἴσως νὴ Δία, αυοὰ πο, υἱ π:8]6 οἷ: πὶ σϑηδορδη, δά 
Σὰ δοΐιπι δρϑοῖδὲ διδακτὸ» εἶναι ἀρετήν, ε6α δὰ ἰοίυπι 11υά, 
εἴπερ ἐπιςήμη κ΄ τ. ε. ηαυοὰ νοτιδδίπιπι, ε680 'ἴῃδ6 ϑόςζ. 
ἴποχ (.) ἀϊτοῖῖ. 

Καϑάπτεσθαι νοτθῖδ ἰδτρογθ, Ῥοσβίτηρθγθ Ὁ, 14. ἃ. 
καί πορ]ρθηῖος δάπμϑοιῖ ᾿Πογίοτα Μ.6. 5.9. (α με). Ο. 5. ἃ. 

. (ψωΐρρο γμῦ νιὰ, ποῖ, 1. - οἵλοδυαΣ Α 1.π. 4. 6... 
--- ρδάϑειν γδῖοθ αὐ Ἰδίϊηυπι σέχμξ υδυγρδῖυσ ἴῃ 516 η1Ὲ. σί- 

πιϊεμασιῖς Ο. 8. ἀ. οσιπν ἔχοιγδι, 81. Ιο, ᾿. 531. ἃ. ἀλλ᾽ οὐχ 
ὁμοίως πεποιήκασε καὶ “Ὅμηρος. ΟΥ̓  Α1εκ. δὰ Ηετοὰά. 7. 50. 

υἷες δὰ ἼΠις. Ἴ..71. Ἑσοάοπι πιοάο καί ρΡοπίϊιν δίιδαι 
Ῥοϑ ὅ αὐτός Ἡετοα, 0.58. νόμος δὲ τοῖσι Δακεδαιμονίοια: --- 
ςὶ ωὐτὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι. καὶ -- δή νιά. 
ἥ. καὶ μέντοι Δ. 1. 20. Ὡ. ὃ. 

κρερός εἰϊδηι δῖ ποίΐοηθ ἰθπιροῦῖδ θδὶ σρρογέμπμτ αυοάσυεο, 
“σοπιπιοίΐμτη, μεῖΐϊΉ. Α.11, 18. ἃ, 8515 5δδθρε Χϑῃοόρδοη 6. δ. 
ἮΞ511,3,4,9. ἐν καιρῷ εἶναί τινε, αἱ] επὶ 6566, 

καΐτοι Α.1. 32. ἢ. 1. 
κακοδαίμων, αυϊ ἀϊ5 Ἰηἴθηε18 υἱέῖιν, Μ. 10. ἢ, 
κοιλεῖν υἱτιῖπι 5106 σδδιι, 8) οἰπὶ δοο. Α, 1]. 20. η. 2. 
καλλωπίζεσθαι Ῥεορτῖθ, Θχοόσζωδεθ 806: Βῖηο οσέσαγε 46 ἴασιω- 

ἀἰεπίφωσ οαρίαγο, Ο.44.ἀ. ᾿ 
καλόν ν. εἷς καλόν. 
κἂν εἰ οὐπι Ιηῆη. Μ. ἡ. π. 1, 
κατὰ μόνας Α.ἴ.22. ς. “δον σσι, ργὶραξίπι, Μιὰ, Χοη, Μϑης. 3, 7, 

ἄ. ϑοείδιίιν οἰΐδηι καταμόνας, οἷ πιοῖτι6 ἔοτίδεδβθ, οἰπὶῶ ἀπδ- 
τ δ᾽: σιοάδηδηι δ 5ιδηΐνιπι δῖ 116] 66 η611Π|, καϑ' 
ἔνα “ἰπρμίαείπι, Αἀ)ιποῖα νοῦρο δοουβαίϊνιπι γορθηῖξ πδθς 
ἦρθα ἔοτγπιια δὲ νϑ]υΐ ᾿πδίδι δοουβδῖν!: Α.].22 οχῖσ, ὅ 
μὲν ἀθρόους πείθει τὰ αὐτὰ, ὅ δὲ καϑ' ἕνα. Νιά. πος ἴδ 
πᾶ, δά Ποηιορῖῃ. ΜΜ|βά. κατά ο. ρ6. Ποη δϑιερεζ 
δὲ οοτιῖ'α, δ6ἃ 1π υπϊνθγθὰπι 4υοαι6 διρηϊῆοδέ εἴγε, α[6. 
για, Ἀοἱοῖς. 1, Ποπιοσῃ. δις Μ. 8 ἀ. κατὰ παντὸς σχή- 
ματὸς τοῦτο λέγω. 5. ἃ. εἴπερ ἔν γέ τι ζητεῖς κατὰ πάντων, 
25. Ὁ, οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔςι. 

ατάγειν λόγον Μ. 14. π, 3. 
κατάγελως ἀοτιεῖο: δερὰ (, 5, ἀ, οὐπὶ (οοτπασῖο νογίδη δι γἡζ- 

εμῖα εαἰασεγορῆἧέ. 
καταγιγνώσκειν τινος οσαπὶ ὅτε νοῖ οὐπὶ [πέ. ἀσρνελεπάδνο, αἀπὶ- 

τα νογέεῦ δ, ἔετο ἴῃ Ῥαγίθπι ἀδίεγίογθπι, υἱ θη. Ογτορ. ύ, 
. 1)η86.(20.) αὐτὸς ἐμαυτοῦ κατέγνων μὴ ἂν καρτερῆσαι. 58ὶς 

Α,11. 10.4. οἵ σιπὶ ὅτε Μ.9.". 
»σταμέμφισϑαι ς,ᾶςο, Μ.2.8ἃ. οἵ δἷο Χϑηορῆ. δϑιίηροϑε, νυἱά. 

ἴωγΖ. 
καταρτύειν ξοτιροτιθῦ 6, ααΐογπαγο Μ. 214. ἀἁ. 
κατασημαΐνεσϑαι εἰρίίο οὐοίσπαν δ, Ἰὰ χυοὰ 2 5δ0γ,5 οἱ οἸδυσίσί9 

᾿ᾳυοχιε ἤεραῖ, Μ. 25. α. 
κατατρίβειν ἐόγόν 6 (νοβιϊπλθηῖδ) βορῖδηο Α, ἷ. 21, Ρ. 
κατηγορεῖν ἴπ ππίνοτγδιπι πάσαν ε,. ἐαροποῦε Α. 1. ἡ. ἃ. 
κατορϑοῦν πυπαυᾶπι νδ]ϑὶ 6γιίρεγο, δορὰ δῖνα ΔΌδβοϊυΐο ον ομπὶ 

δοσι8, (πολλά, μεγάλα πράγματα) γόπι ργοῖρόν ὁ δέγεγε 
ὦ ἀν δ δ δ΄ (Ρ Μοις, ἃ ᾿ ΕΝ 

Μελευςὴς λονίαεον" (Ῥίδμξ, Μόοεο. ἅ,2,5.) τϑηιὶ 1 5816Π8 
ἀδί, ΑἹ. 1, ΔΛ, Β. δ Ὁ 

κ» 



γεύεε νλϊεῖ, Λετὶ ρμοξειῖ πὶ, δἴχυς της, νσεγέείπεξίς τῆ, νὲ- 
εξ; πεημα ἰδπῖωπι Ἢ τὰ σἰκσῖτα, υἱ Μ. 37. ἀ. κινδν.- 
νεύομεν φαῦλοί τινες εἶναι ἄνδρες Ἀοινέτιεε πιλιἰξ νέάεηπων 
ἐπε, τοὰ ἀε ετϊπϊπια πιοϊεεῖα, υἱ Μ.1. ε. 10. 6. εἰ σ. 41. ς. 
(πινδυνεῦν Ἢ οὕτως ταν, τ έκεῖ οί “εἶπ, ἰιοο ἔδυείλ οὲ 
Ἰπευπόώδ, υἱ «Ὁ. παιρῷ τινε οὐκ ἐγεῖραὲ με: 
Α. ἢ], 9. ἃ. χισδευνεύες φρόνιμός τις εἶναι. αἱ 

χνῖσσα, κνῖσα ΑἈ. 1. 21. π. 1. 
κοιρός χιιὶ σεΐ εορίαπι ἔαεῖε. ΧΕΏΟΡΒ. ὕει. 43,9. οἱ δὲ φιλέσο- 

φοι πᾶσι κοινοὶ καὶ φίλοι. 5ῖς ἱριῖυς Μ, 28. Ρ. ἐποφαένειν 
αὗτὸν κοινὸν τῷ βουλομώνψῳ μανϑάνειν. ποινὴ βονλῆ 
ἜΠερίεδ ἔοτιυϊα: κε, ἐονπνεετιὶ εονισέξδο αϑανειῖι: ἐπ λας γέ. 
Α.1.32.Δ. 42.Δ υἱάὰ. ὑοῖ, (ε. Ὁ. 10. ἀ. τούτοις οὐχ ἔςε κοινὴ 
βουλή. ϑεὰ κοινῇ εοἸ τιν, εἱ κοινῇ σχοπεῖν. ἐπισκέψασθαι (( 6... 
9.4), εἶχην πο ασϑαι (Α.11.9 ἃ ). πράττειν, σώζειν εἴς. (ντὰ. 
Ι, Βοερ. 0. 50}, ποῦ δά οἰ] ρϑῖη νυοςὶς βουλὴ, γνώμη νεῖ 
51}}}15 τανοσδπάδπι ' δεῖ, 56εἀ τοῖος δάνοννια 486, ὁχ 6}}}- 
Ῥεῖ υξῖχιο, δε δπίσιδ οὲ οὔρδουγδῖδ, ἔοτσαδιι ἀδειννι ἔϑαηι- 
ὨδΩΣ δδοϊδοεμωῖ. Υ,, σγάπιπι. 5. 102, 3. τὸ κοινὸν τῆς 

᾿φᾳ«αλεως Ο. 11. τι. 2. 
πόρη 1) Ῥμεῖϊα, αυδο ΤΣ αϊτπεῖς οἴτασι ρα; 9) Ριερα Ἐ. ὁ. ἱπιᾶ- 

συησοιϊα (Ρυρρ6); 3) Ρυρ!]δ. Ηϊης τηξοἱῆρο Α, ἴ, 51. ἀ. 
ποριβαντιᾷ» Οτῖ. αχῖτ. ποῖ. 
αὕσμιος, ποσμιότης Μ. 86. 6. Ο. 15... Α.1.38.4. ΥἹἱά. δὰ 

ὑπερήφανος. 
τρήγνος δοπι;, ταἱ]ῖς Α. 1. 11. τι. 5. 

“Μαμβάνεσϑαι ς. ρθη. Ῥοτεοηδο ἀ. 1. 7. ἃ. αγτίρενγε αἰΐφιμειι, τιᾶ- 
πιτι δἦι5 Δτῖρογθ. Α ἢ]. 47.8. ὅταν λάβηται (η ποιητικὴ) 
ἐνδρὸς φϑονεροῦ οὐὑπῃ [ογίε ἐπείαϊϊξ ἐπ --- ) ὁςσαραξ --. 

Μάρισσα, Μάρισα Μ. 1. υ. 3. 
λέγειν τι σέετεπε ἀἄἴςεγε. ᾿.Ο. 6. ἃ. οὗ οἰάμενοἑ τι λέγειν ηιιὶ νέγα 

(μο Ὠιιρᾶς Δ]140.85) “6 αἰεεγα εαἰδεϊπεαδαπε. ΜΝ. 30. ἀ. 
. καὶ ἴσως τε λέγεις (μια ἀμ πιαρφὲ τροὶ γδεῖξε λαδεπ). οὐδὲν 
λέγεεν πιίλὲΐ (γεν αςσογε, βαί. Ἰριὰ. οἱ 12. οχῖγ, 

λήψεις, τατϊοτί δοἱρτῖξ., σδεείραίία, γεάἑεσ Α. 1. 39. ς. 
λόγος, “εγπιο: εἰ δριιὰ Ρ]δίομθπι χυξάδιπι οτσθ χυοὰ καϊϊ οἷν 

πδηδὸ δὲ ἀϊδεερίδηάο ἀδαυς αν, εἶν νοοϑ 1ὰ ἢδὲ γϑνεσᾶ. 
δῖνθ οορτδΔῆοπθ. ὕπάθ, Ῥγὸ βοηϊθηεδγιπι παχι, ν6] γς 
εἰοοϊπαξίο νεῖ ἀἑεριαξῖο ν6ὶ] φωακεέέο ᾿τοὰὰϊ ρμοίεδι δϑα 
νοχ. [Ἶ1ὰ ἀϊδρῖςθ Ἰοουπι Ο. 6. ἃ. Ὁ. ς. Ἐχθιορηυτη δυῖθαι 
λόγου, χυΐ τδηῖθ. Ἰδηΐυπι ἢῖ, Παῦθ6 Α. 1. 1. ἀ. Ο. 9.9". 
δ᾽ λόγος αἷρεῖ ἄάδτα χιοὰ Ηοταῖϊο (1 881, 3, 115. 2, 8, 250.) 

᾿ νά οέποῖξ᾽ 8. ενέποϊξ, δὸ ἔοσθ νϑευδὶ αΐρεῖν 5εῆδιι 400 ἴπ 
᾿ μα οι ἀϊοίυν αἱρεῖν τινά, σοὨνἑΏσθΓγα, νοὶ οἰιἂπὶ αἱρεῖν 

δίχην, οδυδᾶτπι ΟΊ] ΠΘΓΘ. ἕνεκα λόγου Ο. 6. ε. (Ῥ. 89.) ἀἱ»-- 
γμεαείοτιδ ε’αεία (πὶ Θἴννδδ σὰ γθύδῃ ζιὶ ΒΡ Θ): νἱά, οἱ 
οσι 6 [δοβοῖο πὶ ποῖ. 7. δά ΑΙς, "!. 3. ἀνὰ λόγον 

᾿ προύτοις Α: 1]. 13. ἃ. φαάεηι γναξέίοτιε, χια ἤαδο. Οὐδθ ἴοτ- 
πα δῖος εΐαπι βουδὶ βο]εῖ, ἀνάλογον: Ῥϑερδζᾶπι: ποῖ 
δηΐτπι  δοῖ πόιπῖγαπι δάνόγθ᾽ 416 δάϊθοιν: ἀνάλογος, δεἃ δά- 
Ἰθοιναπι μας Ροίϊι8 Θοβιοίμπι 6δὶ εχ ἔοσζια 118; αυᾶπε 

ἐρβϑᾶπι 
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ἔρβᾶπι δῖ ἡποἱἶπι δου 6.6 σαδίμπιι, ἀναλόγον βοτὶ ϑημ πηι, 
ος πὲ παραχρῆμα, διαπαντός, οἱ εἴπι. 
λωβᾶσϑαι Ο. 7. 8. πο. 

Μά παραὶ Δ. 1,13..᾿. 7. 
μακάριος, ἀθτϊναϊμπα ἃ μάκαρες» αἴ (ν. ἈΌΒΏΙ. ἘΡ. ΟΥ. 1. Ρ. 85.), 

ες δῖ᾽ομιξ δαιμόνιος ἃ δαίμων, ἄθιιδ» πα. εἰξρέγιτεγγι αἰτιιπηαιθ 
δἰριῖβοδὲ οἵ Ὀ]δηἀδθ Δρρϑ)]δίίοηὶ ᾿μβοενῖῖ, ᾧ μακάριε Ο,9. ἃ. 
Α.1.41. ἃ. οἱ 41. ὦ δαιμόνι Μ. 30. Ῥ. Ο. 8. ἃ. οἷς. ᾿ Ῥχδοίο- 
Σϑὰ μακάριος, δϑαξιιδ,. ΒΆ6Ρ06 δὰ τηρθηξπι ρμοϊδδίπιιμα δρδο- 
ἴαῖ, αἱ Ἰὼ Μίθηῃοχ. Ῥ. 249. ἀ. 18]. μακαρέα ἀϊοϊυν Δδρδεῖδ, 
ΔΘ ΒΘΙΠΊΟΙΘΒ Θ) ΔΛΒΠ1ΟΩἽἹ ΘΟΙΠΡΟΏΘΙΘ νδὶϑδῖ: δῖίαυθ δῖ 
.1. 6. 

μελιςα Ὡυπιθτῖβ δά άσίπι ἃ ΤΉΔΟΥ ἀϊ 418 δομο]] δῖα δὰ 83, 92. 7, 
.30. ΘΧρ]Ιοδῖυς κατ᾿ ἀκρίβειαν: νιὰ, στη. 8. 137. ἴῃ ν, 
Ἡϊὰς ᾿ηϊθεγορδίν!β δαάϊῖυπι Ροβὲ Ἰδθογομλ ἀδβηπίοΏθηι, 
αοςιεγ ας τιαχυῖγιῖ: Ο, 4, ἃ. πηνέκα μάλιςα; (τνοϊεὴε Ζεῖξ 
εἰεππ εἰροπείέςλῦ) τί μάλιςα: Ἰηϊοττορδῖῖο πῖγᾶ- 
Ῥυηάα Μ,. 13. ἀ. ὅτι μάλιςα, φματι τπασίπιθ; Ἠῖης: 
εἰ καὶ ὅτε μάλιςα “ἱ νεῖ γπαχέπιδ (πο8, τρόππὶ απο, τυὲγ' ἀἰλοῖ. 
Μ.14.8Δ ὃ  «μαάλιςα δὲ Ῥταδοοάθηϊθ 1 ῬχοΥΣ παθεαδτο 

«,ὴρ ̓ ὴ Ὥη Ὡοῖ.1. ᾿ Ο ξ ΝΣ . Ὧο " . 

ἄλλον δὲ, σοα ωὸ νον ἴσα Ο. 5. 6. ἄλλον οὲ μά- 
β λιστα μέν ἀϊδιρυπαίυχ 4,1, ἀ2. ἢ. 8... μα μ μὰ 
μάργος Α.1]. 18. ΒΞ Ὡς. ᾿ : 
μεγαλοπρεπής. “ρίεπαάϊάμε, πιαρπίβοιδ, μεγαλοπρέπεια πιᾶρτιῖ- 
ες ποθηῦδ Μ, 5. ἅ, μεγαλοπρεπῶς σόφός 5ρ]χιάϊἀ6. παρ! 6:8, 

ΝΜ. 33. Ὁ. --- ἀποκρίνεσθαι, σγαπαάὶ Δάμεϊα, Νῖ. 1. ε. ᾿ 
μεγαλοψυχία, πιαξπατιΐπιΐξας, ΔΑ, 11, 5. Ὁ. οἱ 22. ἀἅ. τΐον μοπδϑβίϊασα 

απιοπείαθ νοσοαθυ]ὰ γϑοθηβοῖυῦ; πο απὸ -δϑῃδι ἢδξ 6 
᾿ς Ῥοδιίθυϊοσξ μοι ϑϑίταιιπι ’Ιοοο Δρρδγοῖ, 

μελέτη ἐχεγοϊεαεξῖο, ργαοραγαεῖο Μ. Ἵ. Ὁ. 
Ἰμέλητος Ἀοὴ Μέλιτος τιοοῖ, 7. δὰ Μ. 26. " 
μέλλεὶν. τέ ἔμελλον ποιεῖν; ααὶ ἔδλοθτθ ρόΐθεδει, ἀθθθθδπι2 Α. 1. 

᾿4ἡ, εἰ μέλλει τε αὐτοῦ ὑγιὰς εἶναε ,,Βὶ νο]υτι8 --- Ὁ 
(τνόππὶ θέτρας δμξες ἄγαπ δοῖπ σοἰ) Ὁ. μέλλειν ἀθ ζωη-. 

τς σθχῖο ονϑαῖ Α. Π, 7. ἠοῖ, 1... 8. 6. ΄ 5 ᾿ 
μέν ἴῃ Ἰηΐοσγορ. ΝΙ. 15. }.9 'μέν᾽ ἀυρίοχ, νἱά, δέ. ΄ μέν 

οἱ δέ 1ὴ το οοἷο Ο. 3. π. 8.ψ κ᾿ ... 
μέντοι νιὰ, ἴπ οὗ, οἱ χα, πνοος ει ον 

᾿ μέρμερος τισί, 1. δά Α. 11. 18. ει 
μέρος. τὸ σὸν μέρος φιιαπέωινι φμέάσηι ἐπὶ ἐδ. φεὲ (. ἃ. Ὁ. 41. Ἐ. 

᾿ς 46,5. : ἐν τῷ μέρει νέοίδοεῖπι Μ. 80. οχίτι" 
Μεσήνη, Μεσσήνη Δ.1.38.η.8. Ὁ - .-, 
ἀεταδιδόναι «. βετι. Θ᾽ ὁ. δος, ΑΣ1..59.,.π, 8.: ,... | 
μετελϑεῖν, μετιέναι τὸν λόγον ΝΙ. 6. ο.. ρογοόφιξ ξογτποτιέτ ἃ, Θ. 

᾿ χρ]αυδ δχρ]οᾶτθ: νἱά.: Ῥμδθάο. Ῥ, 88, 4. .οὲ. 101 Ηοιπά, 
βέτριος Ῥτορσῖθ, ταοάθγδιιιβ, πιοάθβίι8... 568 ἴῃ πῖνοίβαπι, οἱ 

᾿ς ἐπιεικής. αἸοῖυς ἀθ Ποπιϊὴθ »γοῦο δὲ φαρίεπίε οἷ ἀθ 116 
αυᾶθ ἴδ]θπι ἀθοθηῖ, 114. μέτρια, ἔργα ἂρυὰ Ηϑθϑεϊοάινι δ, 
906. δὲ δοπα, πέεὶίἑα ε νὰ... 101 (στάθνλυ, Ηΐπο μέτρια 
λέγειν τὰ ῬΒαθάοσιθ Ῥ. 87. ἀ. - 6δξ. γσοῖέθ δὲ ταϊϊοῃξ σοῶνθ- 
τθηΐοσ ἰοαυϊ; οἷ, λῖδ τηαυῖΐγογθ, ϑβῖ, 'μετρίως σκοπᾶσθαι 

“7 ΞΟ,6.6.. ἐν . 
μή οἱ οὐ ἴῃ υπᾶ Ῥγοροθι 009 ᾿ΠΊΘΣ 80 σοπιπιυῖδῖα Ν,, 24: ποῖ. 1. 

ἀγαϑοὶ ἢ μὴ ἄνδρες, --- ὅπότε καὶ (ὁπότε) μή, ει οἶπις Ν. 
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3.8. ἈΤιΣ πκό "Ἑ απ Ὁ ὦ ΜῈ Ὁ ο3οὅ'ὰηὲ φέται 
βὐλνῖ, 

“" 

Ξο. 1.1. 3 ποι. Τϑεεσῖσσ δἴλδται ἅπαν: 
εχῖς. (εἰ πίεσαι σεεδες ἂς ερ. ὁ. Ρ. 506. ἀ.λ ὅπως μὴ οἐχ 
οἷός τ΄ ἔσομαι σετεον πε ποιὶ : υδλιοχυδεια ἔρδλ τεχὺλ 
φεγεπεῖξ εεετῖε ττιτὶ ὅπες τοῦ οουέγιειακῖιν : ἐαπενῖξ φετιδια 

ἂ ἀπορεῖν τιὰ. ἢ. ν. 

-- μή μοι -- Μ 6. ε τιὰ. τιοῖ. 
-- κὴ μόνον ποῖ Ξεχμεεῖε ἐλλὰ παί Α. Π. 6. πὶ 5. 

ὶ εἴ οὐδὲ περὶ ἑνός εἴ εἴ Α. 1. 18. τ. 6. 
μνᾶ (Α.1. 40. Ὁ.) ντιέπα, Ξεχῖδ 12] οῖ, σοπθδες Ο᾽ ἀτγαςἶε- 

πᾶς, ἔ, τοῖπδο ὃχ ολϊσιυΐϊο Βαδειμοίδινι δοχυϊραγδοὶ ἰϑὺῦ 
Ἰιρεας ἐσδηςειςὰς (εἸζειῖεσ 1125 τθδίοσοα ποεῖσδα οοηοὶδ6). 

μοῖρα Ῥοεῖϊο, 5οτ5. ἐν μείζονε μοέρᾳ εἶναε Ο. 412. ἢ. “ιρεγίογειαι 
ζοέμσι αρμαΐ αἰίφισης ὀδείπενος 

μόνος ν. κατα μόνας. 
μορμολύττεσθαι τεττιου]απιοηῖδ οδῆϊοογθ, Ο. 6. Β. 
μόρος. Ἠοπι. ὑπὲρ μόρον εοπέγα φιατπ ἐπ [αεὶ; εναὲ Α. Π. 

8. οχῖσ. 

μουσική ἰἰοτᾶ5 οἱ ἁτῖος Βυτηδηῖογος σοπιρ]θεϊοδῖυσ, οσ οδὺθ 
οἱ ἰςικῇ Οὔλη!5 σοποῖδρᾶῖ Πθογαὶς οἀυςδῆο. Ο.123. ἀ. 

μοχϑηρός, ῬΪδπεα υἱ πονηρός, Ῥτορεῖθ δεζυπποβιβ: ὑπᾶθ ἀ6 
σΟΥροσθ σόργο εἰ ντοσο (. 8.ἃ. εἴ τῷ πηϊνοβιπι φέξὶο- 
“, τπαΐμ;, ἐπμες Μ. 29. θ. 30. ο. Α. 1. 417. ὁ. Α..1]. δ. Ὁ. 

μυᾶσθαι. Μ. 9.6. εὐπὶ ποῖ. 

Ναΐ ροκῖ Ἰηΐοιτορ. Ῥεῖ ἄλλος τις Α. 1. 51.ν.8. (ΟΕ. ἄλλο τι. 
γάρχη Μ. 13.π.1. 
γεαγιχός έγεπιι. βογίζ, Α.1.2. ἃ. ἀθ ρϑῆδσγδ. 

, φψοερός Α. 1. 58. π. 1. 
γοῦς» ΤΏΘΙ5, τἰδυγραΐυτ ἔεγα 46 ἐπεεϊϊιρεπεία χυοηυθ εἰ ἀθ ἔδ- 

οὐ] δῖε τοῦ νοεῖν (Ἰ εγείαπά, Εἰπείελε). Ἡϊὰς δὲ υἱ ἄγεν 
γοῦ, οὐδενὶ ξὺν γῷ πο πιοάος υἱ Α. 1]. 16.ἃ. Ο. 9. ἃ.» ἀθ 
118 συ ἐεηλεγο, σεμρίαο ἃρυμπῖ υδυγροίυγ: 564 νοῦς, αυδη;- 

΄ ᾳυδδλ 
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Σρ88πι δὶ ᾿μῃοἱἶπι δου 6.9 στ δ]ιπιι8, ἀναλόγον 5οτι δϑηάμηι, 
τὑἴ παραχρῆμα, διαπαντός, οἱ δἷπι. 

λωβᾶσϑαε Ο. 7. 8. τιοῖ. 

"Μά περᾶὶ Α. 1,13. τ. 7. 
μακάριος. ἀοτινδϊιπι ἃ μάκαρες, ἀϊ (ν. ἈΒη. ἘρΡ. Οτ. 1. 0.85.) 

δῖοιι: δαιμόνιος ἃ δαίμων, ἄθυδ: πυηάϑ ἀένέπιχε τὐϊζιπιιθ 
δἰρηϊβοδῖ οὲ Ὀ]δηάδθ δρρϑι]διίίομὶ ᾿μδθενῖῖ, ὦ μακάριε Ο.,9., 
Α.1,41. ἃ. οἱ 41. ὦ δαιμόνι Μ. 30. Ῥ. Ο. 3. ἃ. Θῖς. Ῥχαθρῖε. 
σϑὰ μακάριος, δεαξια, βᾶ609 δά ᾿ηρθηξαπι ῬΟΤ 881: ππιττι δρεο- 
τδῖ, αὐ τὰ Μϑηοχ. Ὁ. 249. ἀ. 181 μακαρία ἀϊοϊίις Αδμδεῖδ, 
ἡμ8 ΒΘΙΠΛΟΏΘΒ Θ᾽] Π8Π1061 σΟΙΠΡΟΏΘΙΘ νδὶϑδῖ: δίαιθ εἰς 

.14.6 
μθδλιςα Ὠυπιθτῖβ δά άτίυμι ἃ ΤΊΝοΥ ἀ1 418 δομοἹ δία δὰ 83, 92. ἢ, 

ει, 30. θχρ]οδλίυς κατ᾽ ἀκρίβειαν: νιὰ, Οτδπι. 8. 137. ἴῃ ν, 
Ἡΐϊτς Ἰηϊουσορδῖν!β δα ατυπι Ροδὲ ᾿δογοι οἤηΣοηθαι, 
αεοςιγαξίμ Ἰαφιεῖε: Ο. 1.8. πηνέκα μάλιςα; (τοοϊελε Ζεὶξ 
ἕεππ οἰρεπεξέςελ7) τί μάλιςα Ἰηϊοττορδίτο πιτὰ- 
Ῥιυηάα Μ, 13. ἀ, ὅτι μάλιςα, φμαπι πιασίπιθ; Ὠϊπο: 
εἰ καὶ ὅτε μάλιςα “ἑἱ νοὶ πιαχίτιο (Π 08, τρέπτι απροΐ τοϊγ  ἰοἰὴ 
Μ. 14. ἃ. ᾿ς μάλιςα δέ Ῥταθοράθηϊθ ἴῃ ῬὈχίοσλ πλθαθτο 
τέ, Μ,32. ποῖ. 1. ΝΕ 

μᾶλλον δέ, τοὰ τιὲ νογίμς ἀΐοατε Ο.. 5. 9. μᾶλλον μὲν οἱ μά- 
λεστα μέν ἀϊοιϊϊπρυππίις Α, 1, 42. ἢ, 8. 

μάργος Α.11. 18. ΒΝ. Ὡο., 
μεγαλοπρεπής. ορίοπαϊάμς, πιαρπέβοιδ, μεγαλοπρέπεια παδρηῖ- 
. Ἀροπῖῖα ΜΝ. 5. ἅ, μεγαλοπρεπῶς σόφός δρ᾽δηάϊἀ6 πδρίθηβ, 

ΝΜ. 33. Ὁ. --- ἀποκρίνεσθαι, αγαπαϊ βάμεϊα, Νῖ. 1. ς. 
μεγαλοψυχία, ππιαδπατιπιίξας, Α. 11,5. Ὁ. οἱ 22. ἀ. τοίον ποποβεέϊοσα 

απιοπείαθ νοοδθυΐα γϑοθηδοῖιν; αὐοὰ αυο δϑηδβ ἢδέ 9 
,ς Ῥοδίθυοῦῖ ρου βϑίπιιι ἰο60 Δρρᾶγοεῖ, 

μελέτη ἐχεγοϊεαείο, ργαθραγαξίο Μ., 1. Ὁ. 
Ἰμέλητος ἀοὴ Μέλιτος τιοῖ, 1. δὰ Μ. 26. ᾿ | 
μέλλεὶν. τί ἔμελλον ποιεῖν; χαϊ ἔδλοοτο ρόϊθεδι, ἀθρϑθδπ7 Α. 1. 

44, ἃ, εἰ μέλλει τε αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναε ,,χὩὶ νο]υπει5 --- Ὁ 
(τυότιπ δέτρας ρμὲθς ἄγατι φεῖπ οοἰΐδ).᾽" μέλλειν ἀθ 12- 

τς φοχῖο ονϑηῖω Α. 11. 7. Ὠοΐ, 1... 8.56, 
μὲν ἴῃ ἰηίθσσορ. Ν. 15.5.9 μέν ἀυρίοχ, νἱὰ, δέ. “ μὦ 

οἵ δέ ΙΔ ὍΠῸ οοἵο ς. 3. Ὡ. 8. .“" ᾿ εν 

μέντοι νϊὰ, ἴπ οὐ, οἱ καί, 
᾿ μέρμερος τιοῖ, 1. δὰ Α. 11. 18. 
μέρος. τὸ σὸν μόρος φιαπέξωπτι φιδάσπι ἐπι ἔθ φεὲ (. 5. Ὁ. Δ1. ᾿. 

416... ᾿ . ἐν τῷ μέρει νέείδοεῖπσι Μ. 80. οχίει. 
Ἡ͵σήνη, Μεσσήνη Δ. 1. 38.5.8. Ὁ ᾿ .. 
Αὐταδιδόναι 5. β6η. 6ζ ὁ. δος, Α;1, 59..5, 8. ,. 
μετελϑεῖν, μετιέναι τὸν λόγον Μ. 6. ο. ρογεσφιξ φτοτγτποτιότπ ἱ, 6. 

το] χιᾶ Θχρ οᾶτθ: νἱά.: ΡῬῃδϑάο. Ῥ, 88, 4. οἱ 101 Ηοιηά, 
μέτριος Ῥτορτῖθ, ταοάθτδίιδ, πιοἀδδίυδ. . 5648. 1π πιπίνοχεαπι, πὲ 

ἐπιεικής. ἀϊοιυΣ ἀθ Πποπιῖηθ »γοῦο οἱ αρίοπές οἷ ἀθ 1 
ἅπᾶθ ἴδ]θπι ἀθοθηΐῖ, [18. μέτρια, . ἔργα ἂρυιὰ Ἠθδίοάμαι εἐ, 
906, δι δοπας μεξίϊίας νιὰ,. 1ὸ1 (στάθνῖυω,. Ηΐϊηο μέτρια 
λέγειν ἴη Ῥῃδθάοῃθ Ῥ. 87. ἀ. - δδξ. γοῖθ δὲ ταϊοηὶ σοηνθ- 
τιθηῖος ἰοαυϊ; οἷ, 118 Σῃαυΐγοῦθ, ϑβὲ, “μετρίως σχοπεσϑαι 
Ο.6.ς.. ἐνος 

μή 6οῖ οὐ ἴῃ τπὰ Ρτοροιϊἴοπο ἸΏΛΘΣ 80 οοπλημμῖδιδ ΜΝ, 21: ποῖ. 1, 
ἀγαϑοὶ ἢ μὴ ἄνδρες, --- ὑπότε καὶ (ὅπότε) μή, δὲ 5δ'πι.. Μ. 
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31.. Α.1.43.1..6. Σ1ἴ. ποῖ, 2. δά Μ. 921. μὴ φάναι 
ν. φάναι. μήν δυρρυθδϑβο δ[ϊοσο τθαθγο οὐπὶ ἀλλα, 
(αυῖ δεουηάππι 81108 μή 1Ω Ἀγρδεθδίο Ο.8. 5.1. μ 
Ἰηϊογγοβαῖ, 1. γ6 ΔΡ δ᾽ῖθσγο ἤδιά ἀυδῖθ ποβαηάδᾶ: πεῖῖ- 
φμείά 2 Μ. 11. ο. ΟΥ̓. π. 1. δὰ 26. 

-- μή 6εἷ, χυοὰ ξογίτιι8 θρᾶῖ, μή οὐ τϑάἀιηάδϊ ρμοβὲ νϑῦθᾶ π6- 
δαϊοηθπς σοηῃιηθηῖα: Νῖ. 26. Ὁ. ἀνατίϑεμαι (τείγδοίο ν᾽ μὴ 
οὐ καλῶς λέγεσθαι, (χυοὰ εοχρ]!οδτῖ 50]6ῖ τᾶ. ογοισδοῖο, 118 
αὐ τς δίδίδτι ΟῚ ὈΘΏΘ α101᾽ 868 νά. Ἐχο. ΧΙ, δὰ Ὠ6- 
ταοβῖῃ, Μιά.); πϑαὰθ παι ἰάθη δούθηι 86η8 Θἰϊδπι 
8108 Ὠθρδίοηθ Χϑη, Μϑῃ. 4. 1, ἀ, ἀνατίϑεμαι, ὅσα τύρα»-- 
γος μὴ πείσας γράφει, νόμον εἶναι, Υἱά. Οτάπηπι. 8. 135. 

-- μή, οὐῖ88ο δηῖθᾶ φοβοῦμαι δῖνθ ὅρα (χυοά εἰ δάἀάϊιιπι Πᾶ- 
Βε8 Α.1.36. ἃ. Α. 1]. 3. 5.) »ΦΥΦΘΟΥ͂ τιθη διιορίοογ': ντὰ, Οτδηι. 
58.135. Οὔ. 5. : ἔγθαιι θη βϑίταθ ἴῃ δϑηϊθηῖᾶ ἡσραῖῖνᾶ: Μ, 
33.6. μὴ οὐκ ἢ διδακτόν νίάδ πιὸ ἀοςεγὶ ποπ Ροφοὶξ: 849 
8λ.}. 0.9.} οἱ ο. δῖο οὲ Μ.26.4, μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτι μόνον δέῃ 
δοκεῖν. σωσρίςογ7, αγϑίξγοΥ, ἑα τιοτιὶ ἀτιξδα ἔαχιξιγγ τιοδὲς ἑξα 
νίαενὶ ἀφδονο. ἘΠ Ῥᾶυ]ο δηΐϊθ μὴ τοῦτο οὐ καλῶς ὧμολο- 
ἥσαμεν οὐπὶ Πιαϊοαξίνο, δὶ νὶὰ. ποῖ, υἱὶ οἵ ὅρα μὴ εὐπιὶ 

{Πάϊο. Α.1Π, 8. ποῖ. Ὠιοῖῖυν οἵα ὅπως μή Μ. 9. 
οχῖγ, (θὲ ἰδάθπι νουθῖ8 49 Άθρ. 6. ρΡ. 506. 4.) ὅπως μὴ οὐχ 
οἷός τ᾿ ἔσομαι νΕΥ̓ 607" τιθ τιοτὶ ναΐθαπι: απδυλαϊιᾶπα ᾽ρ58 νου 
ρνεγοπαϊξ εθτῖθ οὐτὰ ὅπως ὨΟῺ οοτιδὲγι τ 7": σαρετιαϊὶ ΒΘ, διὰ 
νὯ46 ϑαπάθηι Γογπαυ]ᾶτα ἂρ. Ηοορον. ᾿. 571. Ζεοιιῃ. δὰ ΝΡ. 
Ῥ. 435.8.: ἀθ ξαΐυχγο διΐθαι οοπέ, ὅπως. μὴ Ῥοη- 
ἄδθηβ ἃ ἀπορεῖ» νιὰ. Ὦ. ν΄ 

- μή μοι --- Μ. 6. α. νϊά. πῃοί.. 
-- μὴ μόνον ποι βοαυδηίθ ἀλλὰ καί Δ. 11. 6. π. 5. 
μηδὲ οἱ οὐδὲ περὶ ἑνός οἱ εἴτα, Α. 1. 18. . 6. 
μνᾶ (Α.1. 40. δ.) γίτιας βοχῖᾶ Ῥᾶγβ 18] 6}, σΟὨ 68 Ο ἄγδοῃ- 

Πλᾶ8, 3, ἸΏ1η86 6Χ οδ]ουΐο Βδεί 6] ὁπ δϑαιυϊραγδηῖ 5600 
Ἰιρτὰ8 ἔγδηοϊοᾶβ (οΟἸτ θυ 1125 ἰΠ 8] 6 γοῸ8 Ὡοβῖγαθ πηοηθῖδθ). 

μοῖρα Ῥοτῖϊο, 8οῖ8. ἐν μείζονι μοίρᾳ εἶναι Ο. 12. Ε. σωρεγίογεπι 
ἔοσιμγι αρμαὶ αἰίφωσπι οδεΐπογ. 

μόνος ν. κατα μόνας. . 
μορμολύττεσθαι ἰεττιου]δηαθηῖδ ΟὈ]οθτθ, Ο. 6. 0 
μόρος. Ἠοπι. ὑπὲρ μόρον οοπέγα ιμαπιὶ ἐπ βαεὶ ὁγ'αξ Δ, 1. 

8. οχίγ. . 

μουσική 1ὐἰϊϑτὰ8 ΟἹ ἀΥτῖο8 υτη Δ: ΟΥΘ8 σοι] θοϊθ δῖαν, 6Σ. θᾶ αιθ 
δὲ γυμναςικῇ οὐηηῖβ οοπδίαρδι ΠΡ θγ}186 θαυοδῖῖο, Ο. 12. ὦ. 

μοχϑηρός, ὈΪΔη6 τὸ πονηρός, Ῥτορτῖθ δδευταποβιβ:. ἀπᾶάθ ἀθ 
ΟΟΥΡΟΙΘ ΠΟΡΤῸ δὲ οἱξίοσο (, 8.ἃ. οἵ τῷ ὈΠΊΨΘΥΒῸΠλ ῥὲέτο- 
σις, τπαΐμς, ἱπμείϊς Μ. 29. Ὁ. 30. ο. Α. 1. 47. 6. Α. ἢ]. 8.Ὁ. 

μυεῖσθαι. Μ. 9.6. οὐπὶ ποῖ, 

Ἱγαΐ Ῥοβῖ Ἰηΐθεγορ. Ῥεῖ ἄλλος τις Δ. 1. 51. . 8. ΟΕ, ἄλλο τι. 
νάρκη ΝΜ. 13.1.1. 
γεαγικὸς σέγοπίισ, βογ εν, Α.1,. 2. ἃ. ἀθ ρϑῇθσθ. 
γνοερός Α.]. 58. πη. 1. 
γοῦς» Ἰλθη8, υδιγραῖυν ἔετθ ἀθ ἐπεεϊϊρεπεία χυοχὰθ οἱ ἀβ ἔδ- 

οὐυ]δῖθ τοῦ νοεῖν (Ἰ) εγείαπά, Εἰποίεμε). Ἠϊὰς δὲ υἱ ἄνευ 
γοῦ, οὐδενὶ ξὺν νῷ. οὰ ταοᾶο, αὐ Α. 11. 16.4, Ο. 9. ἃ.» ἀθ 
118 αυϊ ἐσπιεγθ, σεμρίαάθ ἀρυμπὶ ἀδυτγρθίιν; 564 γοῦς, αυδπ- 

4υδια 
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ἃ ὩΟῺ 5:8 παραϑδοξίᾳ, ορροηπδίως οἰμδαρ ἐπρέηῖο, οἱ 
.4ι. 5. γοῦν μὴ ἔχοντες 42. ἃ. ἄνευ νοῦ. 

γῦν δή, ῬΙαΐοηϊ ἱπιργῖπιθ υδιδίδ ογπιμΐα, σιπὶ ῬγᾶΘδ. πιπς 
ομπητιαχίπιθ; 86ἃ βλδρῖιϑ στπὶ γαῖ. :ἀεπὶ ηιοί ἀρτίως, 
Ῥαμίο ἀαπίε, οἱ Μ. 5. ἀ. οἱ Ῥδδε1π). 

ξύν οὲ Ἰχλὰθ οσοπιροδίίδ νἱά, 1π σύν. 

“0, ἦ, τό, νὶ ἃ, τό, τά οἱ “γεἰσμῖω, 
ὄγκος, ἰὰαπιοτ: Βίης 1) απιρίεμάο, υἱ ρεποτῖθ Α 1,36,4, 2) [α. 

“ως, ὑπὰθ ὀγκωδης νἹ ἃ. ὑπερήφανος. 
ὅδε, τόδε Ῥτο δάνοιριο ἸοοΣ, Μ,.19.π.1. 26.η.7. ΟΕ, οὗτος. 

οἷ γτο εἷς δ᾽ 8. εἷς ἅ, ποῖ, 1. δὰ Μ. 34. 
οἴεσϑαι. οἴομαι οἱ οἶμαι Δ. 1. 5. η.3. 23. ἢ, 5. οἶμαι 

ἔγωγε Ῥοδῖ χυδοοιοηθπι πθρβαῖίναδηι τϑαὶ αβέ γαῖ, οἴπιπιο 
11Δ 6686 Διδιίγοι," (,7. οχῖσ, Α,]. 47. ς: 

--- οἴεσθαι οοβίϊδεο, ν6116.9 δηΐϊπλδίιπι 6866; Ζ00 Ῥογεϊηθηξ οἶμαν 
λέγειν Α.1,46. ποῖ. 4. δὲ οἶμαι ἐπφμαπι (ουπι δυὰ νϑερᾶ Α]!- 
4υ18 ἀΧρΡ]! δ Α.,1]. 11. ἃ, οἴει ΒΘιΠΔ ΟἿΣ τϑοῖο 1ηϊοΓ- 
οδβἱτιπὶ οὐπὶ τϊγδίίοηθ Ἰηϊοτσορδὲ Μ.32.}. ὙΜι4, Ηεϊπά, 

δὰ ὙΠμοδοῖ, 12, ρ, 299. Ψιροςν, 5, 8, 19. 

.-- οἴεσθαι δεῖν, ὭΘοΘθ66 οτοάοτο: Βῖπο, »γοροδίέμπι λαδέτε, 
νεῖ Μ.21. ἀἁ. Α.1.4Δ.ἃ. ἴἴ. Μ,35.ς. 108]1 λέγειν οἴεται. δεῖν 
ποιεῖν δεινούς νεοτῖῖ Ῥοῖοοιὶ ργοβέσειγ: δοἄθπι πιοάο οὐκ 

. οἴεσθαι δεῖν πιοίἰδ, ργολίδενε Ο. ἅ.ς. ϑεἀ Α.11. 12.}Ἐ. 14. ς. 
οἰηϑῆναι δεῖν ποπ ἴῃ 111πὶ δοηδαπι ᾿Ἰυηροηάπης δεῖ, εοὰ 
δεῖν Ῥοδῖ ργδεοθάθῃβ ἀναγκαῖον τοἀυηάαϊ, 

οἰκεῖν τάοπι εδθρίωε οδὲ 4υοὰ 4186 διοικεῖν, αὐἰπιίτεἐ ἔτ αΥ δ, ρι» 
δεγτιαγο: Μ, 3. ". τὴν οἰκίαν: Α. 1, 41, ς. ἃ. τὴν πόλιν: 
οὐπὶ αὐλδι8 ]οο18 οοηξ, Μ. 4. ἁ. 28. ἃ. Α. Ϊ. 46. ἃ. υδι 
διοικεῖν. 

οἷος. ΜΙ. 28. ας, οἵους Ῥτο οἵ τοιοῦτοι, οὖς ---- Μ. 42... 
᾿ς φριοῦτος, οἷος ποιῆσαι, αυᾶθ Ῥ]ΘηΐϊοΥ θεῖ ἀϊοῖῖο, ἴοςο ι1|2- 

τίογαπι οἷος δὲ οἷόστε, οἷόστε σοπειτισοηϊ ἔπηε- 
χυ; Μ. 5. ἃ. , οἷόντε ἀυ. Α.11. 2. ἡ. 2. 

οἴχγεσϑαι Μ.1, ἃ. ποῖ. 
ὀχτώπους Μ. 16. τι,7. . 
ὀλίγου ρτο ὀλίγου δεῖν, Ῥαγωπι αδει, βενε, Μ. 13, ἀ. 
ὀλίνως Ὡοῖ, δά Α. 11. 19, 
ὅμοιος καὶ --- νἱἀ, καί. ὅμοιός εἶμε οὐπὶ ἀδε, ρμδτίϊο!ρῆ, 

Ῥῖο ἔοικα νο] δοκῶ οὐπι πῇ, Μ. 13.6. 38. ἃ, 
ὁμολογεῖν ἀϊοίτις 1) οὔὐτὴ ἄυο νοοῖ ρίυγοβ ὠπαπίπεΐθ)" σσημεπὶ 

ν6] “αἰμμπὲ, υἱ Μ.38.Δ. οἱ δδορίυϑ; πο ἸΏ ρμϑδδῖνο 36. (. 
ὁμολογοῦνται διδάσκαλοι οἱ ὁμολογοῦνται ἐπίςασθαι, οπιτιέιπι 
εοπαέσισ οοπεσπέωρ: οἴ, Χοη. Ογεορ. 1,3,18, (15.) ἀλλ 
οὗ ταὐτὰ παρά τε τῷ πάππῳ δίκαια καὶ ἐν Πέρσαις ὁμολογεῖς 
ται: 2) οὐὖπὰ ἀθ ὕπο, να] υηᾶ ρῥδεῖθ, γεδορθοῖι δ]᾽δγιις αἹς1- 
ἴυτ, δἰ βηιβοδῖ οοποδαίθγο, αξεγὶ: Ο, 14. 6. ἄλλο τε ἢ ὅμο- 
λογῶμεν; 3) οὑπὶ 46 τὸ ἔδοϊθηάδ δρίίυς, ἴὰπι πίον ρίυ- 
το86 νδ]δῖ ρμαεϊεοἰ (συντίϑεσθαι, αἰ πιαοῖῆσπ) Ο. 12.8ἃ. ἢ καὶ 
ταῦτα ὧμολύγητο ἡμῖν τὸ καὶ σοί; απ ἐδ ἀἰ ἐπέσγ' τιον ςοπ- 
νετιΐξ 2 ἀ) 46 διίθσα ραζίϑ διυΐθηι δγβὰ δ᾽ίθεδπι ὅμοζογεῖν 

’ «Οἱ 
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τινί τι Ῥγοπιίξεθγθ: (, 10. ἐχῖρ, ἃ ἄν τις δμολογήσῃ τῷ, νθ] 
οὐπὶ ηβη. Ῥγδθβε δ νὰ] Βυϊυτὶ νι. Ο, 43. 6. σὰν Ὡοῖ, 4, 
14. τοί. 3. . 

ὁπηνίκα ν. πηνέκα. ' 
ὁποῖος Ῥτο ποῖος (οοπξ. Ἀεϊδιιναν: Α.]. 15. Δ. ἐν ὁποίῳ χρόνῳ 

ἐξευρών; 43.π 1. Οἱ. Μ, 14. χ.1. 23. ποῖ. 1. Ἔχις. 
ὅπότε φμαπαοφιξάεπι Α. 11. 9. 6. - δῆ ΡΓὸ μὲ αἰΐφιιατ- 

ἦο Α. 1. 33. ἡ. 3. 
ὅπως δἰγτιοίαγα, Α.11.1. ἡ. 2. ὅπως Ῥτο ὅπωσδή (Ὁ. 11. 8. 

(τνερίαμ οπ, οαἶδν' τνίθ πιαπι τιστιπθη φοἰζ). ὅπως μή 
νι, μή. 

δρᾷν. ὅρα δή εανε (5168 ἀϊςο], νοτὴ Α. 1. 3. ο. γιά. μή. 
ν 

ὀρϑοῦν πο βοίιπι θη ίρεγο δἰρηϊβοαδῖ, 864. ϑἔϊαπι δγϑοῖυπι δθ.- 
νᾶγϑ, 1Δ01 ν6] ἀθρυύϊπιξ ὨΟὴ 5106 Γ6: δῖ [δ οἢ, ἢ. 181. ἃ. τὸν πα-- 
τέρα δἱ τὴν πατρίδα: οἱ ἀϊ. ο. τὰς πόλεις. τοΡΡΟΡΙιο8 »}»Τγο- 
ἢρε7 6 6,67,6; ἄυο οἷ δρθϑοῖδγθ νιἀδίως αυοα ποβοῖο υπᾶθϑ 
Βαδϑοὲ ϑίθρῃ.  ΤῊΘβ. πόλις, ὀρθουμένη νοτΈϊαιιΘ εἰνέξας 
γϑοῖδ σοπιαείξιξα, παλτιὰ8 ὉΘ..9, χυδηῃΐμτ 6 Ῥᾶγί. ὑρζδθ8, ο01]1ρ0. 

ὀρτυγοτρόφος Α. 1. 84. τοι, 1. 
ὅς νιά. ἘοΙδῖνα, ὅς Ῥγο οἷος Μ. 80. ἢ. 3. 
ὅσον, ᾿Ῥιδεοθά. τοσοῦτον, ἰδηῖυπλ μὲ --- Μ. 28. ἃ, ὅσῳ 

οἵ ὅσῳπερ Α. 1]. 16. ἃ. τι. 1. 
ὅστις, ὅ,τι ν. ἘἈο]Δῖῖνδ, 
ὅτι ροβὲ νϑῦρὰ αϊεεπαϊΐ Ῥουΐ δοϊϑὲ δηΐθ δϑυπιοηθπι τϑοίιπι 

.6..6. Ο. 11. ς. ὅτε Ἤδίκει γὰρ --- 12. ἃ. ὅτε ὮΩ, Σωκχρ. οἱ 
8110]. ὅτν δΔωῖθ [ωξ. Α.].5.:.4. ὅτε μάλιςα 
ν. μάλιςα. . 

οὗ οἱ μή νιὰ. μή. οὐ ἴῃ Ἰπίουγορ, ΟὟ]. ῥοβδὲ εἰ, εἴτε, ἢ 
Μ' 23. α.1ἢ οὐ τοἀιυπάδηβ τοϊαῖυπι δά ἀπιςεῖν ΝΜ. 
26.Ἐ". οὐ νοῦθ8 ιιδδάδπι ὩΟῺ δοΐιπὶ ἡϑρβαῖ, δθὰ ἴῃ 
οοπίγασυίαηχ νογῖ (ςο, φώγαι): δὶς ᾿πηρτγίπιῖδ οὐ πανυ ποὰ 
νϑεϊθηάδιπι δδῖ 9 ΟΠ ΟΠΙΏΣΩΟ᾽ 56 ΟἸΠΠΟ γιοῖῖ, Ῥ͵ΌΥ ΤΩ 
χιοῦ, τ Δρρᾶγθὶ οχ ]οοἱβ αυᾶ]θ8 δυηΐ Μ. 10. ἀ. Ο. 8. ἃ. 
(Οὐκ ἄρα, ὦ β., πάνυ ---): βῖς. ἰρίιατ 116] ρϑηδα βιπὲ 
οἴΐαπι Νῖ. 2. ς. οὐ πάνυ εἰμὶ μνήμων, Α.1.49, Ὁ. οὐ πάνυ μαν- 
ϑάνω. οὗ μή Α.].56. ἃ. ΓΟ. 8. π. 2. Ὑ οὐ 
ὅπως τιοπ γιοαΐο ποτὶ Νῖ,36. ς.  Οτδπμαι, ὁ. 437. ἱὰ ξοηΐαι 

-- οὔτε που νιὰ. ληξτδ. 
-- οὐ μέντοι ἀλλὰ --- Μ. 22. ἃ. άθπι χυοὰ 4118 οὐ μὴν ἀλλὰ --- 

(νιά, οορον. 1. εἰν, ἔοσαυΐα, δὲ ςἔ, δὰ ΑἹς. Ϊ. 20. π. 8.ω). 
ΘΙΠἰρίϊοα 86 ἔρϑιὰ σΟΥΓΙρΘ118 Ἰοσαο., ρῥ]θηΐὰδ: "ΏΟ] ΩΣ 

. ἰἅπιοη; δρα ---᾿ 7 Ὀγοόνῖδ. σέξαῦιοη. 
οὐ εἰ (μὲ ε5᾽ Β. 6. αυο ἴοσο, 4ιἃ οομάϊοΐοπο, Α.], 38. Β. 

(5. ]δέθυπι. τοί ἀπε φἔολεε). ῬΊδυϊ, Οδρὶ. 5, 2) 5. μδὲ ἰοοὶ 
ογ ἔμπα ἔμαθ εἴτις, βαοίίε ἐπεοί σ6:. 

οὐδὲ --- οὐδὲ --- Δ.11.6.π.1. οὐδὲ --- ἕνος ν. μηδέ. 
οὐδ᾽ οὗ. γείτονες αἰσθάνονται Α. 1. 86. τι. ἀ. 

οὐδεὶς μήποτε Ο. 3. ῃ. 2. οὐδὲν ἄλλο νά. ἄλλος. οὕ- 
δεὶς ὀςις οὐ, οὐδὲν ὅ,τι οὐ πόπιο ποτ, πιξδιΐ τιοπ (Οτᾶταπι. 
(. 135, ΟΡ. 8.) Μ. 1. ἀ. οἴ ρᾶμ]ο δηῖθ Ὥς. (οὐδὲνὲὸ ὅτῳ οὗν); 
δὲ 1ῃ δοοιιδ. ο. ἴπξ. οὐδὲν διτε οὐ σχῆμα εἶναε Μ. 6. ε. 
Ηυΐο ἸΙοχμοημαϊ ἔογπιδθ τ ᾿πίθσ ΓΟ βΔΙ]ΟῺΘ τοβροηάοῖ, διιρ- 
ῬΙ6880 ἐϊπά θαι νοῦρο ἔς, μᾶθο: οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; »»ὨΘπιοπ᾿ Θτεξ 

᾿αυϊ ἀϊοαὶ3» Ο, 15. 6. οὐδεμία μηχανή (85. ἐςε) οὐπὶ 
ΠΕ, βεγὲ ποπ Ροίϑε τιξ Α.1.52... ϑιο Ῥμδθάο. Ῥ, 86. ἃ. 

8- 
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΄ οὐδεμία γ7ὰρ μηχανὴ ἄν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι τὴν δὲ ὧρ- 
μονέαν ἀπολωλέναι. 
τ ϊδιῖνιδ Ἰυποίιπι ροπᾶι8 ἢ86 ν6] δβδδνδύδιίζομθα; δάἀϊὲ 
4υδ6 δϑοιιπάιϊπ, ΙοοοβΒ αϊνοιδισθοῦθ γοἀάδοηα δδῖ, υἱἱ δρ- 
Ῥᾶσϑθὶξ σοπξθγθηι! Ἔχϑαρα ἀρυά Ηοορβεν, 39,14. Δ.α. Α. ἴ!], 
ὁ. ς. ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἂν οἰηϑείη »»αὐοα Ὥδπιο Ῥχαῤθοῖο ᾿ 
886 ογοαϊάονι," Μιυία τχοϊδϊσνιιπι 1 ἀδπιοῃδίγδίζνιισι οἷ 
ΟΡυι8 οὐ ραγίίουϊα γάρ. 9Επος ἐπέπι Ὥδπιο δ. 116 ἀθ 56 
φογϑαϊ ἀογῖῖ: δὲ ἰδπιθ ἢϊ: πρϑυϊῖο ἀρῖτων ἀθ ση8]}18 αι 
οἰ ΠΟΥΔΏΙΔ ὈϑεΙΐ σιδυιπιιν," Ἐδῖ Δαυϊὰ δ᾽πι}16 ἔῃ Ηο- 
ταθυῖοο 1110 1]. δ, 243, υ0]1 σοιηρδγδιϊ οὶ Ασμδθοσισπλ χθ- 
βιϊδηϊυτι οὐπὶ ΠϊηΏι7186 δυραϊίυς μου: Α τ᾽ ἐπεὶ οὖν 
ἔκαμον --, “Ἐςᾶσι κι τι δ. αχυοτυπι βθηδι8 θ85ὲ: ,ΗἹ;Ἂ δηΐπι 
Ῥοδίχιιδιι! ἔθδβδὶ δβιιηΐϊ ---, σοῃδιδίμηϊ ϑΐο, ταθχῖῖο Ἰρίτιν 11119 
γοδ οοπρᾶγο."᾽ 

οὔτι που Α.].21.8. Ἰηϊοτεοραῖῖο ταϊγδη δ δ πι}} δὲ υἱειρθγδη. 
[16 (ἀμ τρίγας ἀοοΐ νοὶ τιεἦιξ, ἑολ λοβε ἄοολ πίολε) Τθδοῖ, 

, Ῥ' 116.8ἃ. Βευποῖς. δά Ατβίορ, ἤδη. 522. 
οὗτος Ῥῖο δάν. λΐς» δεοθ Ὁ, ἤ,..8. ΟΕ. ὅδε. 
οὕτως Ῥοδὲ ρᾶτίτοῖρΡ. Μ. 13. 6. 818. Α. 1.34. Ὁ, 44.8. ὕ- 

τῶς “ἴς,) “ἴπ|6 τιδβοξῖίο, τιοτι »γαόραγαξι Α. 11, 18, Ὁ. 
δῳλεῖν Α. 1. 35. π. 6. 
ὄχλος 1) ἴιατθᾶα: 2) πτποϊοείία, δι᾽ ὄχλου γενέσθαι τινί το] Θβἴιπι 

6686 Α.], 1, ἃ. ; 

παιδαγωγεῖν. αυϊὰ φῬδοάδρορί Ῥυδτοβ υρῖχιιθ οοπμ δ δηΐων, 
υδιιγρᾶϊυα ἀθ οπλὴϊὶ αὐσίάμα Ργοσδομείοπο; τία τυ οτἴῖδηι 11 
{ι δ ἀπο 8 τη ἀϊρθδηῖ ἀϊοδηῖιν παιδαγωγεῖν 11108 απ108 θᾶ 
6 οδιιδᾶ Ῥγοβθαυπηῖιτ, 510 Ρίδίο ἀθ Βθρ. ὑ. 600. οχίγ. 

δἰῖ, ΠοπΙ 65 δῖ ογϑαϊ :βδθηΐ Ῥο880 86 ἃν Ηοπιοσο "οἱ Ηθ- 
δῖοάο δὰ νἱτίμίοπι πνᾶγι, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν (αὐτοὺς) 
ὅπη ἤεσαν. Ἠυῖο βοπι86]1ιι8 θβὲ Ιοουδ Α. 1, 61. 6. 

παράγειν τινά “φάμεν, αδάμοογ!δ α γϑεῖο Α. 1]. 21. δ. πιδην 
2) ΠΟΙΏΡΟΒ. ΒΆ60ρ6 δἰρηϊδποαῖ 14 αμοά ρθγνϑιδθ, τηδ6, 16- 
ΤΏΔΘΓΘ ἔδοιξ 81161118. 

παρακινδυνεύειν ξεοηιογ 6 88:6 Ῥογίοι]απι, Α, 11. 23. οχίσ. 
παρακρούειν Ο. 6. 6. (ἀττο ξῃτοα). Μοίδρμβογα ἀυςῖδ ἃ ]δπεθ 

1) Ῥοπάοχδηδο 41086 ἱπιριῖδα, νἱὰ. ὙΥοΙέ, δά Γδηλοϑίμ, 
Γορί, 60. 

παρασκευάζειν. παρεσκεύασμαν Ῥδτδῖυβ 1, 6. Ῥγοτπρέμ! σώσει, ἈΓῸ- 
Ῥοσίεμτπ 66ὲ τηϊδιξ Α. 11. 23. ο. παρασκευή ἴῃ ΥὙΘδιι: 
Ῥο]οΐΒ ἀϊοίίυνς 66 6δο Ῥοϊϊδδιπιπι ἀρρᾶγαϊιι, σ1184118 βιυηῖ 
αρέϊοτιες ἐοττιέτιτιγι, δεμαϊΐα ρΡορμίΐ, οοιῖ. Ὠϑπιοβῖῆ. ςο, Μδ- 

οδτῖ, Ρ. 1059. Βδ]ς, νικᾷν οὐδεμιᾷ παρασκευῇ οὐδὲ συνγωμοσίᾳ. 
Α.1, 8λ. θ. πᾶσαν παρασκευὴν παρασκευάζεσθαι. 

παρατείνειν νὰ. Ἔχο. "|| δά Μοηοηθαι. 
παρήκειν 41188 ἴῃ, πιηϊνογβαπι να]ϑῖ, ρεγεπρβεγε: δε Α. ΠΠ. 18,6. 

εἰς τὸ παρῆκον τοῦ χρόνου 6δῖ, αὦ ἤαές τιδγιι6 ἔετπρογα, υἱ 
Ῥιδθροβέῖιο παρα, βιοιιῖ 1η παρεῖναι, 511 Ῥγο δὲέῦρο: ουήιι8 
811 Χορ] πὶ Ὥοπ ὩΟΥῚ, 81 ἴῃ 110 ἔογίϑθ δορῇοο]δ 
ΑἹ. 744. ἔνδοϑεν ςέγης ἔξω παρήκειν υαἱδῖ, ποίαπίοθ δοΠο]! Δ είδ, 
ε« ἥ παρὰ περισσή. - 

πᾶς. παντός τοῦ ου͵αθνῖ8δ ΠΟπΠΙη8. οΠ] 410 ἔΔ011186, Α, 1. 50. ας. 
παντὸς μᾶλλον Ῥιορτίθ ,,πιδρὶ8 ατιᾶπὶ αμοάν!8. 411πῈ6᾿» υἱ 
νοεῖ: ρμοεοὶξ απὲθ οπιπία, υἱ ΝΜ, 31]. ἅ. παντὸς μᾶλλον οὖν 
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προσεκτέον τὸν νοῦν ἧἦμῖν αὐτοῖς: 56 πι879Ὁ. ΘΧοι ] σιπι 
Ῥδγβ οβίϑπαϊξ, ὩΣΗ1] 6580 πἰδὶ δγανιοσθαι ΔΕ ΓΙ ΔΊΊΟΙ 6ΠΙι, 
ογησιίπο, δἷπα οτητιὶ ἀμδίο: ΝΙ.13. 6. ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον 
αὐτὸς ἀπορῶν καὶ τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. Ο. 10. Β. πα»- 
πος μᾶλλον οὕτως ἔχει. ΟΕ, Ζουπ. δὰ :ρ. 7, 8, ἅ. 

πένϑος νυ]ροὸ θεὲ Ἰυοῖυβ: 868. Ῥιπάδγιιβ πι8ρ18 Ῥτορτίθ γοσθηι 
Ὡδυγρᾶὶ ἀθ 1ρδο γπαΐο, υἱ ποδίχυπι ζοίαίεπ: θὲ ἴῃ Ιοοο 

1άδπι Μ. 14. 6. τρδᾶ ομέρα, ἰδτιαιιᾶπε τποσδιδ θὲ σορρογ δα 
ρῬεεεὶ {Νιγρ. Δθη, 6, 737.) 1η161}1Πρὶ τὰ γ. : 

σερέ οὐτὰ β6ῃ1, ἨΡῚ 41145 σϑηϊῖνυβ 8018, Νῖ. 26. Ὡ. 10, σ8: 
οὐ τι εἶναι “ρεεῖαγ δ, ρεγεΐποῦ αὐ --- Ο. 8. Ὁ 

περιίςαταιγ περιέςη (168, ν6]υξ νο]νθηάο 56) 6ο οδϑδὶξ, ἀθνθῃηῖ: 
Ποιιοβίῃ, Μιά. 31. τὸ πρᾶγμα εἰς ὑπέρδεινόν μοι περιέςη: 
δὲ δὲαρ Ἰοἱξασ, τὸ ἐναντίον περιέςηκεν Ν. 1. ἀ. εοπέν αν μι 
ἐνοτιξ, 

πεττευτικά ΔΑ. 1. 15. τι. ἀ, 
πηνίχα οὑπὶ ΟΟΥΥΘΙΔΙΣΝΙΒ 5115 ὩΟ ἱπ ὈΙ ΘΥβι πὶ 6 ἔθηιροῦθ 

804 ἀθ ξεπιρβονὶς τπουθτιο πδυγρᾶῖυγ: Α. 1. 5. Ὁ. περιέμε- 
γον ὁπηνίκα (ἱεΐ Θγτοατθιθ ἀδπ Αἰωροπῥίϊολ, ἀα ---) Α΄. ΤΙ. 
23. Ὁ, τοτηνικαῦτα ἤδη 1110 ἰοιπροτθ ἀδηλπι, ΠΟᾺ ῬὈΥ118. 
Ηϊης ἀθ ἀεὶ μοτὰ ὄ. 1.8, πηνίχα; φμαόπαπι ἤονα 2 τηνικάδε 
ἔατι τιαπθ. ῬΠδθᾶο ἢ. 16. Ῥ. αὔριον τηνικάδε (τον βεπ τισὶ 

- ἴζοδο Ζεῖξ). 
“πεςεύειν βάδετννι λα 67,6, ογδαίεγ δ δοουβαῖϊινο δἀάτίυπΣ ΠᾶΡϑὲ ἱπ 

- Ἰηβηῖῖνο, Ἰὰ σαυσὰ ἀθ 1118, δῖνθ Ῥθυβοῃᾶ, δῖνθ σϑ, ογϑάϊ- 
τλὰδ: 6. Ρ. ΟΒδγπά, 418. Ὃμήρω πιστεύεις καλῶς λέγειν. 
Χοη. Νίοπι. 2, 6. 6. τούτῳ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς εὖ 

- ««σιήσεξιν. ϑὶς Θἰϊᾶπι πείϑεσθαι, ῬΙαῖ, Ῥηδθαγ. 424. μὴ πει-- 
ϑώμεϑ᾽ αὐτοῖς τέχνη γράφειν. Δοοσοάϊε ἀδέϊνιδ ΡῈ. διίϊγα- 
οἴοηθπι Χο, ΟΥστορ. 3.8, 24.: οὐδ᾽ ἂν τούτοις ἐπίστευον 
ἐμμόνοις εἶναε" εἴ εἰς Νίϑη. 15, ο. ᾧ ἐγὼ πιστεύων ἀληϑεῖ εἶ- 
ψαι, ἐθέλω ---- 

πλέθρον ἴῃ τπότιδγα ἰοπρίἐμαϊτιὶς 65 βοχὶᾶ δι ϊϊ Ῥδγ89) 486 68ξ 
δ Ῥθάυπι Οτγδθοοζιλμ, ἡυογιπιὶ 115 οδὲ 4111 αἱρι στα 
Ῥαδτυιβϑιθηϑίιπι. Ηΐἴηο 1 τπόπσῦα φμαάγαξα αὐτὰ Ὀ᾽θισυπι 
δι: ἀθοϊθβ Μ ρϑάυτπη αυδάτδϊῖογυι (4 δοαυλράγδηὶ 8933 
Ῥϑάθβ αυδάγ. Ῥδγὶβ'θη365 νϑὶ] 9559 ΒΉθηδησα), Ἀθαυϊραγδηξ 
ΟΧ Ἰυροτὰ Μεαράδδθυτγριοα (Μαράθρυγρον Μούρθη, νοῦ 180 
το], [Π Ἀυϊπθη 7646. ). Οομῖθοϊξ ΠΟΌ18 ΒῸ8 ΠυΣΏΘΓΟΒ 

. αϊοῖον". 
πλείων. πλέον τὶ μοί ἐςι πρὸς --- Ῥγοβεοὶ αἰϊφιματιξτιττ ααὶ ---- Α..1. 

6.8. 8:1ς: δἰιᾶπι πλέον τὶ ποιεῖν Ὀγὸο ( 676 (οῖνναδβ διιβυϊοἢ- 
16) Ο, 17. τὰ πλείω τασρίω;, ρϊογμπιφθ Α. Ἱ. 
12. ἃ, 15. ἃ. δἷουϊ τὰ πολλαί, 5866. 

πνεῖν. πεπνύσθαι δυιϊπιαΐαπι 6886), νῖνογθ: Εἷἶπο φαρίέετιξοη 6656, 
Ἡοπιούϊοιπι. Μ. 42. Ὁ. 

ποδαγρᾶν δῃι -τἰᾷν Α. 1]. Δ. π., 2. . 
σποιεῖν. Α.1.21.Ὁ. οἷον τοῦτο ποιεῖς, ταϊγατι αι ἔογταυα, ἱπ α΄υᾶ 

ποιεῖν οὐτὰὶ ΥὙΘΡΥΘΘΩβοθ αἀϊοϊϊυς 46 δθγῆλοσθ δ᾽ θυῖα8: 
αἴ ὉΒάγ. Ρ. 166. οἷον ποιεῖς, ἡγούμενος ---. ΝΘΖαΘ τη8]9 
σοηξογε Οϑάικῖυ5 ἡοβίγδιϊπι 1πἃ4: 22). πιαοΐδὲ ἀμ ρὲ! 

ποιεῖν Λπροῦο, οχλίδενο ( ἀδυβῖθ]]θ.}) 1π ροδιπιδῖθ Α, 1]. 
. Ὁ. ποιεῖν ἀὰ. Α.11. 13. ο. 

᾿ποέημα οριις χυοάουπαιο: Ν,, 39. ο. ἀδ διδιι18. 
ποιητιχοί ροσίας Ν. 41. ἃ. 

Ρ ποικί- 
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ποικίλον, οὗδέν Μ, 8. ἡ. 6. 
ποῖος. τὸ ποῖόν τι ---; Α.ἷ. 87. π, 2, 
πολιτεύεσθαι Ο. 14. ες. ἃ. 6. Α. 11. 3. ο. εἰσεπι δα. 
πολιτικός. Οἷα. ἀθ Εἴη. 5,23. Ομπιὶ εἷς λοπιὶπὶς τιαξγ βόπεῦα» 

ἐα “ἰδ, μὲ παῤεαί φμίάἀάαπι ἑππιαξμτε μασὶ οἱνέϊ πέφιε 
ῬΡορωίαγε, ημοά Ογαεοὶ πολιτικὸν νοοαπῆ; φμέοφιζαῖ ἀρεῖ 
φμαέημθ νίγεμ, ἑα α σοπηπιτζέαέθ δὲ θα, σμαγι ἐαροσμΐ, 
οαγίέαέθ αἴημθ “οοἰδίαξε διπιαπα τοτὲ αδῆογγεδίς, ΑΡ- 
Ῥοϑυὶ πδθο ΟἹοθσγοηῖδ νορᾶ, 26 418 νυϊρᾶῦὶ υδλῖηιι6 ἃς 
Ὠϊπι18 Δηριδίο δθῆδιι πᾶπο νοσθπὶ 1η161Π1ρᾶῖ, αι Καϊϊοῃθ 
Ῥᾶγυπι οοηνεηΐκοῖ ]οο18 Μ,, 35. ἅ, 41. ἃ. 

πολλάκις Α,1. 29. ἃ. Ἐος αυϊάθαι Ϊσςο ροδ81ξ δ] :χυΐδ Ῥγορσῖιπι 
νοςῖδ πολλάχις δοΏδιιπι δθῦνᾶύθ ν6]16: 6048 ςο]]4ῖ18 Θχϑηι- 
116 χυδθ δία Ηδῖπα, δὰ Ῥμδοβο, 114, δοῃιιθῖ, [δὲ ἢσ- 
Τα πὶ ἔι188586 δπΔ αι Ροϑὲ νοοθϑ, εἶ, ἐάν, μή δἀνοεδιυπι 
πολλάκις εἰρηϊβοδι βογίθ. Αἴχμθ δὰ ῥβ)]οβορμίουπι αυο- 
4.10 ποϑίγι ΙοοΣ δϑηδυπι ἸΟΏρΩΘ ρῥγδϑδίδὶ δᾶ δὶρῃϊθβοδίίο. 
Νδπι πο πος νϑγϑηάιιπι δὲ ὯΘ “46}Ρ6, 868 Π6, 66 ζἔρδυπι 
Ἰβῃογδη8,) οπιπΐπο δἸϊάτατα σϑγαπὶ σαγᾶπι 4.16 βρεχδὶ Ιοοο 
ϑυὶ 1ρ581:18, ΟΥρΊΏ6πι δυῖΐθῃ Ἰοουϊο8 δι 1οδῖ οορτοδβοσηῖ 
6χ Ἰοοο ὙΊγΡΙ1 τὰ Ζυὸ οορηδίι8 συϊάθπι, Ὡση ἴδπιθ ᾿γοῖς 
8.18 Ἰάθπι ιιϑιι8 Θβῖ, Αθῃ. {, 148, “1. νοϊμεὶ τπαρπὸ ἐπ ῬΡο- 
ῬΡωΐο οὑπὶ σαδρε εοογία 65 ϑεάϊεῖο: υδὲῖ ϑϑινίιβ συοσαδ: 
οϑᾶθρθ, υἱ Ποιεῖ 8016 : Θοχιιθ σϑξογθοηἦδ Ω]οδϑδᾶ [δἰ ἀοεῖ: 
Οοπέαερθ (1θ6. Ομπὶ “αθρθὴ), μπᾶ ααφοίεί. ϑοὰ νοχ “αξρέ 
νῖπι δι8π| Υγονογᾶ 1δ᾽ δεγενδῖ, Ῥάᾶχισι θηΐπὶ σοίοσε δὴ νοερὰ 
114 ἡπηρβδδ .,) Δ΄ ν6]1} βδᾶ86 06, Ομ} ---᾽ δὴ 1ἴϊᾶ ΟΧρ]ῖο θα οἷς 
να: οὐπ, αυοά δ8ᾶ6ρ6 δΔοΟΙά Ι, --- 1ἢ ρήάθοὰ ει οϊϊοηθ 
δυΐθηι Ῥοδίθυ!ογ σδῖϊο 8018 νδ]ϑῖ. 

πολύς. πολλοὶ καὶ ---- διιῖθ δάθοιῖνα Μ. 31. π, 2. ᾿ς πλείων 
νἱ ἃ, δϑοζδιιηι. 

πομπὰς δωρεῖσθαι ϑεοῖς Δ. 1]. 19, 5, ἀϊοῖυπι Οὗ πιδριϊῆοσεη- 
δπὶ οἵ δρ] θη οῦθπι ΡΟΠΡΑΓΙΠΙ. , 

πόρος νἱᾶ, πιοάυ8 δΔοχυϊεθηαὶ: δοὰ Μ, 11. ἀ. δὲ 6, ὉΡῚ ἀρετὴ ἀΐ» 
οἷϊωυν 1610 πόρος. [ασωζίεαξοτι Ροῖϊυδ δοαυϊτοηάῆ! δὲ ᾿ρεᾶπι 
δΔοχυϊδιῖλοηθηι βιρηϊδοδῖ, 

πού δἀάϊτινς 1 ΣΘ πο 88118 σογῖδ, χιὶ « ἰἰον, ορίπον' (νον, υἱ 
Δ.1,.10. 6. (,,Ββο, ορίποι, σϑϑρομῃάϊ 1, χυοὰ υὑδαμιθαμδᾷυθ 
τθοῖθ μδρο) ; Ὁ. 10. ς. τὸ γαρ που κακῶς ποιεῖν ἀνϑιρώπους 
τοῦ ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει, δὶ βοτὶ ροῖογαϊ υἱ δ]ϑ ἀπῆε- 
Γϑηϊδπι Δ]|1Χ πὶ δἰδίιογοῖ; ΝΙ, 20. ἀ. δίκαιος γάρ που ε 
εἰδέναι ---, ὍΌῚ Θχοῖρθεθ δ] αἱ ροίογαὶ ϑθηο, δάαεῖυν ᾿ἴ6πι 
αυδηάο οιπὶ Ἰποογμἀΐηθ δ᾽ϊαυα νοῦῦᾶὰ δἱίθγειυβ γθροῖ!- 
πθ8, τὶ Μ, 7. οχίγ, ὅτι σχῆμά πού ἐςι κατὰ τὸν σὸν λόγον, 
ὃ ἀεὶ χρόᾳ ἕπεται. Ἰὕπάθ υγϑᾶπο δάμίθοίυς οἰΐδπε ἴῃ τὸ 
οοεβ81πιᾶ, τηᾶχῖπιθ δὰ ἀθοϊαγδημάιπι, πο5 δηϊθηιᾶπι πὶ ἃΓ- 
βυπιθπίαπαο Ρεορτθάίαπιιτ Θχρθοίδεθ ἄυπι δ]θ Σ᾽ γοπὶ δί- 

γτιθῖ βῖνθ γοοογάρίυσ, 6. 6. Ο. 2. ἃ. τῇ γάρ πον ὗςεραίᾳ --. 
Α,1.29. ἃ. Τότε που ἐπιχειροῦμεν ---- 51. Ὁ. σκυτοτόμος τέμ-. 
γει που --- Μ΄. 12. ὁ. ἀπαβιϊλομέν που---- Μ.8.-ς, ἀλλὰ σύ 
γέ που--- αὐτὶ νοσθ πον ος ἀϊοιῖῖ 8. ..864 ἴω, ορίποκ, ἴδπι 
ἀγβιυια8 ἀἸδουῖ πα δι ουθ8 Ὡοὴ ἔΔοῖ8,᾽ Δ4α9 ποῖ,.9. δὰ Μ. 15. 
οἱ οἔ, Ηοοραεν. 46, 10, 11. 

πρᾶγμα. ὅδιτι ποτ᾽ ἐςξὶ το σὺν πρᾶγμα. ηαὐἱά ἴῃ δηΐπιο δ δὲ 
("αἱ 
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(τρας ἄμ νογλαεεν) Α. 1. 3. ἃ. τὸ τοῦ Σωκρ. πρᾶγμα 
ἄσχημον φανεῖται, ΡῬῖο αυὸ ἀἄϊοϊ οἰΐδι φοϊεγὰξ τὸ τοῦ 
Σωκράτους Ἀ. 6. 1ρ86 δοογαῖθδ δὲ χσυοὰ δὰ δυπὶ βρθϑοῖδῖ 

.(,15.6. πράγματα πιϑροῖϊαᾶ πιοϊεδῖᾶ: ---ἔχεεν Ὡθρο- 
[ἃ 5101 ἔδοθδβδογβ Α.].32. Ὁ. --- παρέχειν τινί ὩΘρΟΙΔ ἔδοθβ- 
8616, πλο] θδίδπι Ἄχ ογο Ο. ἦ.8. “ 21. ο. οἱ ἔοτίξιι5, πρά-- 
γματα προστάττειν ΜΝ. 9. ἃ. πράγματα ἴῃ οἰνὶϊαῖο, 
σαπιπις γΈΓίετι, ἐπιρογίμπι Α. Ἱ, ἀ. ἃ. 81. οὲ 1,δι1η, 6. δ. 
Τδοῖϊς. 1. ΔΠη, 5. διλσθησδο Αυρισζαπι δὲ γόγεπι ρμοεὶγὲ 
Ἰγενγοόπόπι. 

πράττειν τι ἀαἰα ορεγα ἀρέῦ δ, τιπίςα ἀρόγε: ΟἼ. ἃ. γναζόμε-- 
έ νος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων. Χοαν ΗΒ]]. 4, 8, 227 δὲ, ὑὸς 

ᾧ εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπραττεν. πράττειν τι ἀ6 ταῖϊϊοῃϑ 
νἱνθηαιϊ να, τυγχάνειν. πράττειν κακῶς δοηϑιι Δπ1Ρ- 
δυο Α. 1. 59. π. 2. 

-- πράττεσθαι, υἱὐ ρεουπίδπι, ἐχίβογδ: Ἀπὸ μισϑὸν πράττεσθαι 
ἵ. 21. 28. τιθγοϑάθπι ὌχῖρουΘ δὲ σᾶροζαϑ. 

πρεσβεύειν, τὸ τιμᾷν (πιδρτι ἔδοθτθ) παρὰ πλάτωνι. ῬΟ]]υχ 2,12. 

προδρομή Α. 1. 21. ποῖ, 8. 
προξενεῖν, νϑτθυπὶ «ξτορτῖατα ἀθ οἴποϊο λορρίεὶς γμδἰἰοὶ, τοῦ 

προξέγου, αἱ Δ11118 οἰνῖΔ118 οἶνθ8 πῃ διἃ ΘΧΟΙριθΡαῖ. [ηάθ 
νοερυπι; 58] ἴθπι ἐγδηδίδιιπι δεϊδπὶ δὰ σθ8 ρχινδίδβ, τὶ Α, ]. 
43. Ὀ. προξενεῖν τινάξ τινι σοποϊϊέαγον ἐγαάονο αἰϊειιί. 

προσαναπληρώσασϑαι Μ. 19. ἃ. δεῖ, τιΈ ἔφυγα 101 ἀοοθσῖ, ρῥγδϑῖος 
ἀτῖᾶ αυδάγαϊα, αυδθ ᾽4πι δάδιηξ, χυιδγίμηι αυοαιθ σάάεγε, 
ἐπιρίοηάο Ἰοουπι, αὺϊ οἱ ζγϑ]ϊοῖιι8 θϑέ. 

σπιοοσαπολαύειν ν. ἀπολαύειν. 
προσβιβάζειν. χὰ μοο νοῖρο, αυδηᾶο ῥτὸ προβιβαξειν Ῥοβίταπι. 

νἸαθίυν, τϑοῖϊ8 Ῥγδθροδιῖίῖο σϑξδσίισς δὰ 14 αμοά δι ηρουθ 
τοροδιϊωυπι οδὲ, υἱὐ Μ,' 6. ἃ. Οοηξ. προσβαΐγειν ἴῃ ϑορΉΏ. 
Βιίοςι. 42. 

προσέχειν, Ἰάθπι αυοά ρμ]θηΐυδ προσέχειν τὸν νοῦν, αἰέεπαϊονε; 
θη ἐπεσπίξιιπε 446, πιμέξιιπι ἐγίδμονδ (ννοτδυξ ΒΑΘ η Ἃ 
Α.1. 38. Ὁ. 

προσομολογεῖν Μ. 8. Ὁ. ἴάεπι αυοὰ ὁμολογεῖν, σοπεοοάδνε, εοπ- 
“ποτὶ (ζυυροβίθ μη). 

προσποιεῖσθαι 8101 δοαυΐτογθ, ϑὲ, δι] υἱπαϊοαγθ: πῖπο οὔτι 
[πξ. Ἰάοπι αυοά ἀγειποιεῖσϑαι, 564 οἰνπὶ ΠΟΙΣοπΘ6 οἰδὲ α’Ὸ - 
δαπεϊξ Μ. 21. ες. ; ; 

ὅ προστυχών Α.1], 11... ἰάοπι αυοά ὃ ἐγτυχών 1514. Ρν, ΗΟ’ 
Α. 11.17.8. οὐ τοῦ προστυχόντος εἶναι τιοπ οὐδ δοὲ 665ε, 
χιοτι οσεΐφμθ οοτεῖϊτι 67,6. 

προσφέρειν αὐπιονενα, ααἰιέδεγε, ῥ’αεῦετε, αὐ οὐδιιπλ, πιϑαϊοδᾶ- 
πιθηΐμπι, οθῖ. ; πίῃς πιοίδρῃ. Α. 1]. 28. Ὁ. προσφέ- 
ρεσϑαΐ τινι ἀβ67.6᾽ οἰπι αἰΐφμο, μεὶ αἰΐφμο Α. Ἰ. 3. ς. . 

οἱ πρότερον οἱ οἱ πρότεροι ΝΙ.31.π.4. Οοηξ, Α.1.35.. οχίτ, τὴν 
Αἰακοῦ τοῦ ἔτε προτέρου, χαοὰ ἰάπιοη, ομπὶ δὰ ποιιθῃ χϑ- 
Ἰαίαπι δἰῖ, δά 1] ογαπὶ Ὠογδαι θη γϑάϊρδηι. 

προτιϑέναε 46 Ἶμ88ι ἸΘΠΙΟΥ, αἱ ραῖχ!β, ορροβίϊτωπι τῷ ἐπιτάτ- 
τειν ἀθ ἴγγᾶβηο Ο. 13. α. προτίϑεσθαι Ροπόῆδ, υπὰθ 
Ῥιοβοϊβοδίας ἀγρυπιθηίαιο, Μ, 14. ἃ. 

προτοῦ ποῖ. 1. δὰ 4.1. 14. 
προύργου, ημοά ἐπ γέπι 665) εοοπβεγί, νίαπι βαοὶξ Ν, 18. Ὁ. 

22. ο. 101. 
ῬΡῬ2 προ- 
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προφήτης Δ. 11. 20. π. 2. 
πρώ πρωΐ, πρῶϊ Οτῖ, τὴ, 

Σκευάριον υδυτραῖυς πιαχῖπιθ υἱ ἀθαιϊημπξνισι ἃ σκεῦος, ἃς 
νΑδοΌ]υπὶ δἰβηϊῆοδῖ: δοα Α.Ϊ.21, "Ὁ. ΡὈ]υκα 115 Ιϑρτίων Σΐδ υἱ δά 
ἃρρδγδίαπι νοσείαγΐμτε νοοδθυαπι δρϑοῖθὶ (ς, ποῖ.) ἀοτὶ- 
νδησιπιαθ νἱάθαίυς ἃ νοοϑ ἥ σχευή, αυδθ δᾶ60Ρ6 δθηδιι 
νεσεϊπιοτεὶ οοουγῖῖ, αἱ Ο,415.4, Νίπιγιιπι Βοεγαπι νοοδριυ- 
Ἰοτυσι οπληϊὰπι νἱδ ὈΥΙΠΙ τᾶ 1Δ1}}8 Ρδῖθῖ, 1184 υἱ ἦ σχευή 
ἀθ οπιηὶ ἀρρᾶγαῖϊι, τὰ σκεύη αὐΐθαι εοὲ τὰ σχευάρια ἀθ 
ἱτηρθαϊπιθηῖο οἵ δ8006}1601}}} οπιηῖδ βΘΠΘΣδ ϑῃΓΡοίαγ. 
Υἱα. Ασβίορῃ. Άδῃ. 172. υ"} σκευάρια ἀϊουπῖμς δἴγαρι]δθ 
οοῖ, Αρροηδπι νογρᾶ, ϑομοϊϊδδίδο δὰ ῃοβίσυπι ]Ἰόοιπι: 
(τὰ σκευάρια) σημαΐνεε τρία, ἢ τὰ σκεύη κοινῶς, ἢ τὴν τρυ- 
φὴν, ἢ ὡς νῦν ζι, 6. ᾿οο ἴοοο) τὰς σκευὰς τῶν κωμικχ 
καὶ τραγικῶν, ὅ ἐςε τὰ ἐγδύματα. Οὐ οὺυν ἀθ δρρϑγδῖι ρο- 
εἰδοίπιπὶ βοθηῖοο πῖο αὐυϊάθαι οορίτοῖ, δἔ οι τὴ» τρυφὴν, 
Ἰυχυπα, υὐ ῥϑου]ΐαγθπι διίχυδπι νοοῖβ σκευάρια δῖρμῖἢολ- 
τἰοθαι γθοθηδοᾶϊ, ΟῚ Ρϑγβρῖοῖο. 

σχυϑρωπάζειν δ οπέσπι αὐἰάμεονο Α. 11. Ἰπϊῖ, 
σμῆνος ΝΜ. 83. ἃ. 
σοφιςής. οὗ σοφιςαί σγμαϊεὶ, «οςέγίπιαγπι τιαρίεενὶ ΝΜ, 19. ἃ, 

Νϑαυθ ἀϊνογβιιπι αυϊὰ δἰρηϊβοαραὶ μος νοςδϑυΐυπι αυδη- 
ἀο Ρειοίΐδρογσδβ, (Οσουρίδβ δ]ιαυθ, απὸ ἴδηαυᾶπι Ῥθοι- 
11δὺῖ 1116 Ὡοππθ βΒοριδίδβ μοβίθεοξς δοίδβ νοοδρᾷῖ, ἴθπ- 
οὔθ ϑοογδι8β Σἴδ ἀϊοθδηΐωσ, υἱ ΝΙ. 28. ς. Ἐοπάθει διιθηι 

1Ρ80 ϑοοτδῖθβ, πο δῖῃθ γοηϊᾶ, τϑὺς σοφούς δᾶ0ρ6 ἀϊοῖϊ, 6. 
8. Μ. 8. ἃ. 

σσ ἃ σα νὶϊά. κργῖσσα, “άρισσα. εσήνη. 
συμβαΐνειν 411Δ86 νοτῦο εἶναι ἴϊὰ οσοη)μηρίατ, υἱ συμβαίνει εἶναι 

ν0] συμβαίνει ὧν Ῥὸν υδοεϊαῖϊθπι αυδηάδη,; ογδιίτομβ εἰΐ 
Ἰοοο βοϊϊυβ ἐςί. 8584 1πίθγάυπι δἴϊδπι δοΐαπι συμβαίνειν οεὶ 
Ἰοοο νϑῦϑὶ εἶναι. Ια. Ηοϊπά, δὰ Θοτρ. 77]. δὶς Δ. 1. 52. οχίγ, 
μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν: τἴ, Α. ΤΙ. 16... 
Οοηξ, τυγχάνειν. 

συμπένεσθαϊ τινε ο. 56ῃ., 6] μδαάίοεπι γεὶ ἱπιορία Ῥγεπιΐ ΜΙ, 2. ἃ. 
σύν τε δύο Α. 11. 4, Ὁ. ὍΘΕ Ὁ “ΜΜ 
συνανταγωνίζεσϑαι νοΧχ ὨΪΠ111, ποῖ, 4, δὰ Α, 1. 33. 
συνδιαταλαιπωρεῖν τὰ οὐπὶ ΔΙΊ ἀθειιπιημδ8 ἔθγθ (ΟΟ, 5. ο. 
συγοικεῖν τίν ΘσΟὨΗΡΘΓΠΔ]6πὶ 6880: ΒΙΠΟ᾽ πλοίδρ .. Α, 1, 30, ἃ, 

συνοικεῖν ἀμαϑίᾳ νεγεαγὶ ἐπ ---- 
συντίϑεσθαι ο. ῥζᾶθδ. οἱ ἔμπῖ, ποῖ. 3. δὰ (Ὁ, 44, 
σφέδρα. οὔπω σφόδρα νἐχάμπι Δ. 1. 41. ἃ. 

1ὰ τούτων Ῥτο οὗτοι Α. 1. 35. ἡ. ἡ. 
ταράττεσϑαι, ἐμγδαγί, Μ., 86. 5ὅ. ἀϊοϊΐυνς 185. 4 Βυς 1]]ὰς ορί- 

ὩΤΟΩΘ ἰΓΔΒΙΤΩΥ, 

τό ἰτα]εῖιπι Μ, 41. η.5. Ὁ, 1.1. ἡ. --- ΒΌΡΡΙΘΒδΟ 3: 5666. 
,. χκαέ Α.͵. 36. ἢ.1. -- βοαυδηῖθ ἢ Μ,35.. 2. 

“- κοχυθηῖθ δέ Μ, 32. ἡ, 1. -- δοαυθηῖθ ἔτ δέ 
Α. 11. 17. ἃ. 

τείνειν ἰϑπάθγθ, 46 Ἰίηθα αἱοϊις ργὸ ὀχέοπάΐ, ρμογγὶρὲ Μ. 19.6. 
οἱ δηῖθδ τιοΐ. 3, 

τέλος 
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τέλος ἐπιθεῖναι Α. 1. 5... 2. 
τηνικαδε ν. πηνίκα. 
τιμᾷν τινε 6. 5θῃ. Ῥοθηδθ, θὲ τιμήσασθαι, Ὁ. 14. ἡ. ἡ. 

γ τί, ρΡγοροδιθοηί ᾿πάϊσϑοῖδθ ᾿πιρΊθχυπι Α,1. 43, ». ἃ τίνες πράτ- 
τουσιν; Μ. 24. Ὁ, ὅταν τί ἡγῆται --- βλάπτει; Α. Ἶ, 8. Β. 
ὅταν οὖν περὲ ετἰγος --; Μ. 12. ἃ. 9θΘ. Α.]. 7. η,1. 

-- τί δή; τί οὖν δή; ξοτπιυ!αθ. οἀυιδᾶπι αμδογθηΐθβ, οἰ 8]1- 
ἸῺ αἰχοῦῖξ ν6}] οὐβοενανθυϊξ δ]ῖου: Οζα ἐμηῃ 2 Ουϊά 

ἑα 2 Ομϊὰ ἱπέεγσοι  (Υ̓Θ δο νὰ ἄθηῃ υγϑιίον ἢ Β6- 
δροπᾶθρξ δῖος ἔθγθ ρϑὲ Ὅεε ---- Μ.9.". 12. ἡ. 4. τέ 
μαλιςα; νὶἱὰ. μάλιςα. τί οὗ οὐτὶ δοχιδία δϑοιιηδθ 
Ῥϑβοῃδθ, Μ. 80. η.6. Α, 1. 22. ἢ, 2. 

τὸς» τὸ. τὶς Θοτπι. σπαπ, ΔΏΡΙ. οπε Α. 1, 22, ὀχίγ. Ἰυποῖμπι γοοῖ 
ἡμεῖς ἰὼ οδάδπι δἱριι, Α, 1. 15. ἃ. 

-- τὸς οπιΐδδιιπι νι, δωδλοοέιπι. τινές τιϑηϊθ δΌΡΡΙθῃ.- 
ἄυπι δὰ ποπιϑη δ᾽ αιιοὰ Μ. 8. ἃ. (φίλοε ὄντες). 

-- νἱα, εἶναί τι. 
τὸ δὲ --- σὠπὶ ἑαπιετι ΝΊ, 38. τι. 6. Α. 1, 15. π. 3. 
-- τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ Α.1.36. ς. νἱά. Οτδιι. 8.118. ΟΡ. 6. 
- τὸ τῆς ψυχῆς Ῥτο ψυχή, τὸ τῶν ϑεῶν Ρτο ϑεοί, Α, 11. 16. 8, 

τολμᾷν Αἰιλοῖο Ἰάοπι δὲ αυοὰ οὖκ αἰσχύνεσθαι. Ο. 18. 6. 
τομεύς Α.1. 51. τ. 4. 
τοσαῦτα Α. 1. 9. τ. ὅ. 
τοῦτο μέν Ῥαγεἶπι, πορϊϑοῖο ἴπ 6044. τοῦτο δέ Α. 1. 38. ἢ. 6, 
τραγικός ΝΙ. 9.υ..7. 
τρόπος Ἰπρθηΐμπι, ἴπ40168 (οπιϊεΐεαγε) Ο. 1. 
τροφή εαὐἰμεαξίο Α.1.36.8. 81]. . ΟΕ. 35.8ἃ. ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν. 
τρυφᾷν τα 0]16πι, ἀο]:οδἴιπι 6666. οὗ τρυφῶντες αἰεἰϊοαξιζέ, μειϊ- 

ελεϊδ γωνετιες ΝΜ.9. Ὁ. δα)ιυποῖᾶ ἰδ θ 101 οἰϊδήα οί! οηΘ 
ΒΌΡΟΣΡΙΔΘ (ϑοβίθιογηι, ἴθ Κ᾽ εγτοδἤπεστι ), αιὰθ 86 ἃ π|18- 
οὐἱὲ ἴὰ πδὰ 1110 νυ]Ἱρατὶ, αυὸ τρυφᾷν οπιμῖηο δῖρηϊποδῖ 
αἰοαϊρηαδιπαάζιτι, βασείαϊΐοσιπι 6556 ὰὧὐ Α.1.22.ἃΔ. Οοῃξ. 
Χϑη. Μοὶ. 3, 11, 10. 001 τῷ ἐπιμελομένῳ 1. 6. αμϊ ἔθ οὐ], 
οὔδβοεναῖ, ορροῃϊζυς ὅ τρυφῶν, 4 ἴ6 πορηριξ (άδπι αἷμ 
χιϊεδὲ μὲ ρεπῶρ δισε). 

τυγχάνειν. ποιοῦσι τοῦτο. ὅντε ἄν τύχωσι ῥαείμπε, γμοά ῥβον: 
,ένε Ο.β 8. οχίσ. Ἑδάθιιν ἔογπγιΐα οὐπὶ νϑῦθὸ πράττειν, 5ὶ- 
διϊβοδηῖθ νίνεγθ, Ο. 5... ὅδ.τε ἂν τύχωσι τοῦτο πράξουσι 
9 6 αὐδπιὶ ἔοτβ 111186 οὈ])οῖοῖ νιᾶθ σοπαϊοϊομθ δειιπ", 

τυγχάνειν 58 ὄν ΡῬγο 6446 Α.1,50. ἡ. 4. ΟΕ, συμ- 
βαίνειν. τυχόν βογεα:ε Α. 1]. ἅ. ᾿ 

τύχῃ ἀγαθῇ Ο.2,8. ξοταιυΐα θομὶ οπιδηῖδ, οὑπὶ πὶ ἀθοχϑῖῖβ ρὰ- 
Ὀ]1ο16 ἰπὶ 1 μεῖνδίοσυπι ΒΘΥΠΛΟΏΙΡΙΙΒ τιδιΐδῖα: φμοα βογ'ς 
δεπς νεγίαξ! 

")πακούειν Ο. 1. ἃ. νϑεθιπι Ῥγορυίιπι ἀθ ᾿δηϊίοτθ ν6] χσυϊουηχυθ 
ἔοτϑϑ ριϊδαπῖθπι ἐπέγοτζξείξ: Πᾶπα 815 Βθπιρθν ἰῃϊογρσθίδη.- 
ἀμυπι 6δὲ 1Ἰὰ νϑόσβϑυπι. Βηδθάρο ". 59.6. καὶ ἡμῖν ἐξελϑὼὶὼν. ὃ 
ϑυρωρὸς, ὅσπερ εἰώϑει ὑπακούειν, εἶπε περιμένει». 

ὑπάρχειν 6:76, αὐἰδεεο, 808 ἃρυὰ δηϊαυΐοτθδ Ὡοπ 8.116 Δ1ΠΠ1ὸς 
δὶ τϑβρθοῖν οἦι5 ημοεῖ σμρεγνεπίξ, φμοά μορίθα Δὲ. 
Α. Π. 1. ἀ. πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν δφωρεν' εα μα Ἴαπι μαδε- 
ῥαξ: Α.1.33.ἃ. ταῦτα μὲν ᾧου ἂν δεῖν ὑπάρχειν, ἴος ῬΦ6:' 
56 (οΒηθάδε) ἐξα δ96 ἀδδεγὸ ρμμέαγει, Ἡϊης τὰ ὑπάρχοντα 

φμαδ 
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γμαό σωρρϑίιπε, 6 ΄ἀυδθ δάδυιπε θοπθ νἱνϑηαξ οἱ τοῦ Ῥδηθ 
Τρεδηάα δ, δἀταϊπἸουϊα Α.Ϊ, 1. ἀ. 36. ἃ. 

ὑπείκειν εδάεγε Ο. 12. Ε. δΠ|᾽: γεῖοτὶ Ιοοο οὐὖσεφωζοσιεηε 61:6; 
δὲ ἀδίϊνιδ (πατρίδι) οπιΐδδιιβ θεῖ, χιῖδ δ᾽ πῖβ 151 νϑυθῖδ δο- 
εὐυδαϊλνιιπι τορϑηῖρι8 πος ᾿πίθι)θοΐυπι 6δῖ, 6 πιοχ οὐζ 
ὑπεικτέον, Ἰ[1ἀθπ2 δῖπϑ οᾶβυ, ροδίίυπι χαδρθοῖι μογιουοσγιπι 

6 τοϑιογδηῖμς δὲ, να]εΐχυθ, πὸ γχεἐγοςεαϊεπαμιτι, 
σιοπ ἀἰδοϊἑπαπαϊμτη. 
ἥφανος διτορδηΐοηι οὐπὶ ἑπηοϊεπεία δἰβοϊδοαιῖ (δεν λὶξ), 
γκώδης δτιτορδηῖοπι οπὶ βασέω οἱ δι ροερίδ (σμέρεξέαεεπ) : 

ΔΙσορσδηῖα δυῖΐθηι ἔδοϊξ ἐπαχϑῆ, ποϊδεειωπτι: εἴ. ᾿ϑοπιοριδ. 
Μὰ. 56. κινδυνεύει τὸ λέαν εὐτυχεῖν ἐνίοτε ἐπαχϑεῖς ποιεῖν, 
οὲ ροοδῖ βᾶυοδ, πῶς οὐχ οὗτος ἐπαχϑής ἐςιν ἤδη καὶ μείζων 
ἢ καϑ᾽ ὅσον ἡμῶν ἑκάςῳ συμφέρει; Τα]: ἐπαχϑεῖ ορροεϊ- 
ἴμε δεῖ εὑςαλής οοπιπιοαῖμα, ααϊ δῖπιμι} 6δὲ χόσμιος γποαδείι 
οἱ 8θο οφρροῃῖϊῃυε δισοβδηῖ:. Ηδϑος οπιηῖᾶ μβαῦδθ5 Μ. 26. 6. 

ὑπέρχεσϑαι δυῦτθροτθ, πϊπιῖο οὔρδβοαυΐο ςο]6γθ: ν. Ἐουρ. δά 
ξυἱά. Ῥ. 522. Ρ6. ϑίυγζ. 1,.εχ. ΧΘΏΟΡΆΕ, πῃ ν. --- Ὁ. 15.8, 

ὑποβλέπειν Ἰῖτνϊε οουὐ]15 δδρίεογθ ΟἹ. 15. Ὁ, 
ὑπολαμβάνειν πιέτιδ σοπεῖρεν δ, Ῥοπόγθ (Δ ΘΒ πιθη) Μ, 11. Ὁ. ; 

οἰϊδπὶ ἀθ σθ Ἵοθεῖΐδ, Α.1]. ἀἅ. οχῖσ. δημιουργούς τινας ὗπο- 
λαμβάνομεν. Ὠοάμςιϊδ Βὲπο νυ]ρακὶς δἰ ρηϊποδῖῖο δυΐϊωπιδη.- 
ἀϊ, δυκριοδηᾶιε. 

ὡςεραία ἢ ἧ -- Οτῖι, 2. ἃ. 

Φαίΐνεσθαι Ο.1. ἃ. ὡς ἐμοὶ φαίνεται Ἐ. 6. υἱν οἶδτοα νἱάἄθο, 
φάναι. δίουιϊ οὔ φημι να]οὶ πέρο 1ῖὰ υνὲ μή τοαχυϊτιτμς οδάοπι 

εδβὶ δι ρηϊδβοδῖο Α.],6.8. ἐὰν μὴ φῶ. ψὰ τᾶττα. ὅ. 135. 
ΟΒε. 2. εἰ οἴ, οὗ. φησί τοἀυπάδε Μ. 386. π. 2. 
Α. 11,9. Ὁ. 

φάσκειν ἀξ “6 ἱρεο ργαεάϊεαγ δ Ο, 5. ς. 15, οχῖσ, Α, 1, 22. ὃ. 
-- αβίγπιανγδ, σοπέσπάενε Ο. 44. 6. Α. 1. 17. δ. 

φαῦλος Μ. 33. ἀἁ. ποῖ. 
Φίλιος Α. 1,13... 
φιλονεικία ἀθ δϑπιυϊδίϊοπμα Ῥοηξ Α. 1. 38. ω, 2. 
φυσᾷν, φύσημα εἰοιῖ δῖ. “ρίγαγα, “ρίγίξια, ἀθ δι ρου θα υδυτρὲ- 

τωχ, Α. 11. 14. ἃ. 

Χαίρειν οὐπὶ πορδίίουθ ἴῃ Ῥδγιϊοῖρίο τιδιυγρδῖιγ, Ῥδὲ λιτότ- 
τα, ἀἃ6 6ο ΄ιυοά ομπι πρᾶριο Δ|31ου}8 πιᾶῖο δὲ, υἱ δρυά 
Χοηορἧ. ΑπδΡ. 5,6,32. (18.) οὐκ ἄν χαίροντες ἀπαλλάξαπε 
πὶ ΤΟ Ππ|84]0 νοϑῖγο δϑίθσ 15. Ηϊης ϑοάθαμι δβεηρὺ 
Ῥεσ ἐπιογγοβδίϊομθπι Α. 11. 8. ς. οἴει ἂν χαίροντας ἡμᾶς 
εἶναι μετὰ τοσούτων μαινομέγων---Ὠ2ξ  Ἐχ ὼ νδ]θαϊοιΐοτθ χορ 
πδῖα Ἰοουῖϊο χαέρειν ἐᾷν τπίσπι βασενῦε Ο. ἀ.Ὁ. 6.ἀ. 
Α. 1. 39. 1η11. 

χαλεπός 1) αἰ δῆ 1118. 2) δορετυάτποπι δἤθγθηθ, πηοίδεῖμς Ο, 6.8. 
χϑιζά τε καὶ πρωϊζά Δ. 11. 1, ο. 
χρῆ͵ οἵ χρῆν Ο. 5. η.2. 

χρῆσθαι. Ο.ἡ. ἃ, δ,.τι χρῷο σεαυτῷ αυϊὰ 4 ἐδ εἐαέμας, ηυἹὰ αρα!. 
χωριζόμενον ἐπιςήμης Μ. 23. ἀ. ἐχρ!οαίωΣ δἰδιῖπι 118, υἱ 61} 0 

πιςήμη μὴ περιέχει 1. 6. αυοά ποῃ οομπργομθηάϊίις πο’ 
«ἰο 9 δοιθηῖῖδο, ἰνθυβιτ ἃ 80: ΘΏΓ Δ, 

χωρίον δερδϊϊιπι ἤρυγαθ δοοπιθίσιοδθ, βφεσα Μι 16, δηη. Ὧξ 

Ὁ κασιιιιιεβνἷ,, -. .-.-..-ἕ Ἶς-«ττονὉ.».»»- 

"»--- 
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Ὥρα ἀδυγραἴαν 0 Τυνοπίυϊθ, υἱὐ ἤοτθ δοίδηῖβ, Νῖ. 9.Ὁ. ἐν ὥρᾳ 
εἶναι. 

ὡς οὐπὶ ᾿πάϊς,, συδηάο ἰγαπδιϊυπι ἔδοῖδ, ἔθγθ δἱριιϊβοδὶ φιὲρ. 
Ρ6, παπι, αἰ Μ. 81. 6. ὡς ἡμᾶς ἔλαϑε 42. οχῖτ. Ο,6.8, ὡς 
ἐγὼ τοιοῦτος 86. εἰμέ: Θ᾽ ῬΔ551Π). ΒΆΣΙΟΥ Θδὲ τιδ118 
υδηδο Θοάδπι ροϑὲϊι ὡς Θδὲ ὕγο ὡςδ,) ἑέα πιὸ, φμαγξ:. 
ἐ. 5. ἃ. ὡς ἔγωγε --- αἰσχύνομαι. 8:1ς. Αγδίορ. ΤΘθπι. 395. 
ὡς εὐθὺς εἰσιόντες --- ὑποβλέπουσιν ἡμᾶς Ἀ. 6. φιο Δὲ πὲ ---- 

-- Ἰηβο 16. υδαχρδίαπι Ο. 8. π. 4. Α. Π. 6. ἢ. 5. 
-- ὑπερφυῶς ὡς Α.1!. 417. ῃ. 1. ᾿ 
--- ὡς ἔχει ν. ἔχειν. ὡς ἔπος εἰπεῖν τιὸ ἑα αἀϊχονῖπι, ῬΥῸΡΟ 

εαἰϊχογῖνι, Α.1, ἅ, ἃ. 37.606. Α,11. 12. ἃ, οἷο. Υ. Ησιά. δά 
ΗἸΡΡ. πιᾶ). 11. 

ὡσαύτως, ὡς δ᾽ αὕτως Α.1. 17. π.1. 
ὥςε. ΜΝ. 34. Ὁ. ὥςε --- ἐξευρεῖν ἄν ἑξα μὲ Ῥοξωΐ“εὲ ἐπνοπέγε. 



“Ζαρε φόγτπο ΝΙ.6.π.6. Δἀ0.π.6. Ο.4.π.2, Α,1,36.π.1. 
88.0.6. Α.1]. 10. .5. 13.1.3. 

“εειμαείνσις Δ δο]υῖυ8 Μ.ί. 28. ἢ. 2. Αςοουδαῖξνξ δΡβο 
Ἰοοο Νοπιληδίϊνοτιπι. ΟὟ βοσιοηθπι ΟὈ]χθιι, Α.11.19.5.4, 

Αςῇμδοπιθηΐδ βῖθηιπιδ Α. ἴ, 35. 
“ἀνενδία ἰοεἰ ροχ αἰϊτλοϊτοπϑαι Ρογπιυϊδῖδ Ὁ. ἅ, τ. 6. θἃ- 

ἄδθαι οὐπὶ ροηΐϊ,, Μ, 18. η.1. οδάθιι ἸοοΟ Ῥσδθροβ. 
οὔπὶ οᾶδι. ΝΙ, 34. η. 1. 

ΑΙΟΙθ: 4418 ρθηϊ8, πιοῖθβ, οοἵ. Νοῖ,. δα Α.ἕ ], 4.2. 7. 35.317. 61. 
-- οἀὐνιοδῖῖο, Ὠυτῖχ, ρδϑάδρορι Α.]. 36. 837. ο, ποῖ, 

ΑἸθυδάδο Μ. 1. τι. 5. 
Απιρδῖχῖβ, Απιδδίσίθ Α. 1. 60. 
Ατπλοηΐδ ΟΥΔοΊ] τ Α. 11, 19. 
“παοΐγοπίετιΐ Δ. 11. 7. ἢ. 5. 
“Ἱπαεοϊμελία, Μ. ἀ.1.3.9.η.9. 10.:.ἅ. 22, η.1.61 ᾧ, 927.η, 1. 

Ο.5.η.6. 12. πη. 15. Α. 1. 11. π. ἅ. Α,1]1, 11... 1. 13. π.5. 
17. οχῖσ. Οὗ, Ἀοϊαείνα. Αἰεειμαξέσως, ὅτε οὐπν ἵπτ|ξ, 

Απᾶχδρουδα ῬϑυῖΉ]186 ργδθοθρίον Α, ἷ. 30. ουπὶ τοῦ, 4. 
Αηγίὰ8 Μ, 26. 864ᾳ. ποῖ, 7. δὰ 8. 26. 
“ον είν ἀθ γϑῦθιι8 συδθ βοϊθηΐϊ ἤοσϊ τοί, 4. δὰ Ὁ. . 

Αοεϊδῖα οὲ πιρογίθοϊα Μ. 3. ἢ. ἅ. 
Ατγομο]δυ Μίδοθάοηῖδο στὸχ Α. 1], 7. οἰπὶ ποῖ, 
ΑτγοΒ] οἷ δοηϊθηῖδα Ο. 10. ποῖ, 6. 
Αγιδῖθβ Μ. 33. 
Αὐιδρρυβ ΤΠ 6 58411ι8 Μ. 1. νά, Ὠ184. Ρδρ. 2, 
Ατϑίορἤδηῖδ Ἰοοιδ ἴῃ Ἧο8ρ185 οογγθοίι8 ποῖ, 7, δά (Ὁ, 8, 
Ατίδχογχϑδ Α. 1. 35. 10. 
“νεἰσωΐμς Ῥυαδρο.. ἴῃ τὸ οχ ἔδδι]α ποίδ Α. Π, 24. η. 2. 

,. οὴ ροηίϊν Μ. 7. η, ἦ. δηῖθ ν. βασιλεύς Α. 1. 36. η. 2" 
“-- Ῥοείρος. λόγον ὅν Ῥτο ὃν λόγον νθ] τὸν λ. ὅν Λ.]. 5.π.1. 
ΑἸ ϑηϊθηβ68 ζ,δοράδοη δ ΑἸΚΊΑ ἴῃ οὐ ἀθοόοσιπι Α. 11. 19. 8. 
“«ἀεενγαεῖίο ἴῃ Ἰηδηϊῖνο Ο. 12. π. 9, ἴῃ Αἀνονθὲῖδ Ἰοοῖ 

Ο, Δ.π.6. -- Ἰηνοῖθὰ Μ. 36. π. 8, 41. ἢ. 83. 

0 Δ1118485 (δ]]1}δάδο ἢ, ἀϊνθγθιβ ἃ (4111 ΗΣΡροηῖοὶ Α. ἴ. 314. 
Οασ πιυῖλῖιδ ν. «ἀεέγαςσείο ἸΏνΘΙΒᾶ, 
9068 (Ὁ. 4. 
Οἴσοτο Οὐϊοηθπι ΑἸ αι Οἴ1658 Οχδογῖρϑιξ ν, ποῖ, 1. δά (Ὁ, 3. 
ΟἸϑορβδηΐιβ ΤΠ θη βῖοςο]16 ἢ. Μ. 32. 
Ομ 85 ΑἹ οἱ δ1δά18 ρδῖοσ Α. 1, 1. ποὶ, 48. 
-- -- ἔδίοε Α. 1, 831. 

Οοπιραγ αέΐσιω Ῥτο Ῥοεὶϊ, ν. ἄμεινον. 
Οονπιροείξογιεπι αποταπάδπι νϑσροσγιιπὶ σϑιῖο ἔχο, ἴ, δὰ ΑἹς, Ϊ, 
Οοπγμποέίσις ἴῃ 86γπι, οὈϊχαο Μ. 30. π. 8. Ῥοδὲ Ῥυδείοσιϊ. 

ς, 1.1.5. 12. η, 2. γιά, οἱ Μοαΐέ. ω 
ζο- 
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Οοτοηθᾶ, ρεοθὶμ δ᾽ σοπιηϊβδῦπι Α', ἴ. 14. 
Οοἴυτηϊουήν ρυσηδθ Α. ]Ϊ. 34. ἡ.. 1. 
Οτοῖα δοηΐδ ἰθρίδιιβ βαυ θὲ Οἱ 14. κ. 
Οεἰϊο ν. Αὔρυπι, Οχιίοη!ϊδ. 

Ὁθδοάδῇ ἰδία Μ, 39. οὐπι. ΕἸΧΟΌΥΒΙ,. ᾿ς ΒαθᾶαΙ ρῥγορο- 
οἶο8, Ὠδϑά δ] ἀδθ᾽ ῥᾶριι, Δ. 1. 338. οππι σοί, ἡ 

ἔγαπιδβοῖυδ ΡΙδιοηίουβ ποῖ, 3. δὰ Α, Ϊ. 20. 
Ῥϑλλου Ῥουῖ6}18 ργδθοθρίοσ Α. ἵ. 30. 
Ταείνως Α.1. 38. δ! ρηϊξ. ἐπ δῖνθ φμοά αἰέίπεξ Α΄ Τὶ 88, ἃ. 

-- οἰμίουβ ν. ἡμῖν. . | 
Ἀοἴτα Ὧδν:5 Ο. 1. τ. 11. ᾿ 
Πουδοοσίῖ8 ΟΠ, Ῥ᾽ατοηΐσια Ὡοὶ. 3. δὰ Α. ἴ. 20. 
Τιαϊὲρ υδὰ8 αυϊάδαι Ἰορ᾽ ηνυδ, Δη πόὰ, Μ. 5. ἡ; 2. 

ἘΠ ἑρεὶς νά. μή. 
Ἐπιρϑάοοϊος Μ.9. ᾿ 
Ἐρεχεξεεῖὶς Μ.9.η. 1. 11... 23. ἢ.5. Δ.]. 13. ..5, Α.11.,44.π.1, 

τ 

Ἐτγθομιίουβ δὲ Εν δεμοηλις Α. 1, 35. ἡ, 3. 
Ευδσοειδ, Δ] εῖὰ Μ. 33.᾿ : : 
ἙἘυτὶοϊϊδ νούβὺ 6 Ῥμοθηϊβδδῖδ Α, 11. 24. ὁχ Απίϊορά 

Δ, 114. 

Ρωζώγαπι ἴῃ βοτπι. Ὠγροῖποι, Α.1.26.η.2. ΑἍ11.11.πο1.1. Ρυ- 
ἰαγατα Ιηῆ. δὴ Ρεδθβθηδ ν6] Αογίβιιτ, Ο.14 τι.3. Α4.1.{.η,ἡ. 
5. Ὦ. ἢ, 

Οοπίεῖνὶὲ ΔΌΒοΪ]υϊΣ Ἰοσο 4118 οδδβδι 4} ρῬεαδοδϑϑογδὲ- ΝΕ, 22: 
π. 1. οἵ. Ο.9. π..5. Οϑηϊένιδ᾽ Ισοο ῥγδρδβιξοηδ πέρό΄ οἰπὶ 
Βεηΐξ, ποί, 3. δὰ ΝΙ. 3. δοάεπι πβοάο οὐβι. δι ρϑίδηἶνο (ἀπό- 
κρισις τῆς ἀρετῆς, --- δόξα τούτων») ποῖ. ῶ. δά Μ. 7, ποὶ, 7. 
δα Μ. 18. Οϑηϊλένιιδ πθγοῖβ Μ, 28. τ.-6.- 

--- Οεηξίνυβ Ῥγοπομΐηυσι Ῥοσβοη δι, Ζυΐ, 4υδηάο ΟεηΉ 
νιι5 Ροββθβϑϑβϑιοῃῖδ ϑδῖ, διιδδιίδηϊδνο δ00 ροδίροηϊ δο͵οξ, ξη- 
κογάυπι οἰἴδπι ῬΥδθρο Σῖ. οἵ 1ἰ8 νΙοθὴν 810} ρύγ 9: 
εἰνὲ Οσοπιπιοαὶϊ νοὶ ἱπεοτπιπιοαϊζ. Νιά. Οταπιπε. δ. 120. ΟΡ δ. 4. 
δῖ. Α.1. 28. Β. Ἦ καὶ πλανᾶταί σου ἡ δόξα περὶ ταῦτα; Νινε 
εἰδὲ ογγαξ ορὶπίο ἐπ ἄμε  Μ 834.Ὁ. ὧξο ἐξευρεῖν ὧν ὅστις 
ἔμελλεν αὐτοῦ τοὺς υἱεῖς ἀγαθοὺς πουήσειν (ἀδ" ἑἐλην τοίτιδ 
ὄλπε πιδεδιθ χμ ἐδεϊμκίρεη Ἡδεηπεῖεν τπαοΐλεη). Α.1. 20 δ. 

ἐν νῷ ἔχει σου τῷ υἱεῖ ἀντιτάττεσθαι ὅ “εσομάχης υἱός. 
(. 15. ἃ. ὅτε μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ σοὺ οἷ ἐπιτήδειοι καὶ 
αὐτοὶ φεύγειν --- δῆλον. Α.1 57.Ὁ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματε - 
ξυμϑουλείων εἶπεν τ. 4.11.23.8. ὥσπερ τῷ βιομή ; -- 
οὕτω καὶ σοῦ δεῖν ἀπὸ τὴς ψυχῆς τὴν ἀχλὺν ἀφελόντω κι. τ. ἑ. 
δὲ νι. ποῖ. 

Οεπως ν. Νοιιίγιπι, 
Οοτγρὶδϑβ ΜΝ, 4, Ὦ. . ῳ͵ ὮὯ. 8. 9. Ὡ: 3, 45. ςι 

Ἡοπιοῖὶ οδγπιΐηᾶ αὐμαίωπει' Α.1.18 ς.ἀ. “--- νογβι8 δ᾽ίαιοι 6 
νυ] ραι19 ΘΧΘΠΊΡ]16 Ἔχι ]δη168 Α.1]. 21. -- Οα᾽ κ, ἦ95, οἴ. 
Μ.ἀ2.ν. ποὶ 2. “- 1]. σ» 192. οογγθοῖιδ ηοἱ. 3. δὰ Μ. 36. -- 
για, οἱ Μαγρῖῖθ. 

ῷ Ηγ- 
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Ἡγρενδαίοπ Ο.6.π,λ, 42.5.10. -- ἴῃ ον αὐτὸς αὖ- 
τοῦ Α.1Π, 11. κι. ἡ. «- ἀυδίιπι ἴπ νοοθ μή Ὁ. 8. 5. 1. 

Ἡγροελεοιίοα σοῃδῖς. Μ.6.τι.. 83. Α.1. 17.π.6. Οἔ, Ἐυϊυταπι, 

{πιρονεοξμαπι Ῥτο Ῥτδθ68. Οὗ γο]διϊοηθηι δὰ δθυπιοηθπι δ ουζογθαι 
.25.0,,1. 38.π,6. ΟΕ, Ο.7.5.4. Α.1.51.5,6. Α.1],143.1. 2. 

-- οὔ δ]!Ὧπὶ οδιιβδᾶαι Ο. 41... 4. οἔ, 12... 2. -- 
δίυπι Ο. 7. π, 4. Μιὰ. ἴα. Τρ Ὲ, ομπὶ ἄν 
Ῥοβῖ εἰ οὐπὶ ορῖ, Α.1, 17. Ὡ. 6. , 

]πηϊοαείνμς, νὶὰ. μή. 
Ἰπβηὶείνως ὀχρὶἸοδηὰϊ οδιϑα δά ἀπ Μ,9. π. 1. Ο, {4.2. 2. 

Ιηξ, οὐπὶ δεῖ, τοῦ δά ὀχρ!τοδηδυπι διδεῖ. 6] 16 66π| δ66η- 
ἰοη1186, ἄγνοια, ἥ τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσθαι εἰδέναι Α. 1, 29. ἃ. 

ἴτε ζη ΔΙίογο πιοπρέο ροβὲ νϑύραῖθ ζω τέον 
Ο.12.η. 15. πῇ, δοσπιοηΐδ ΟΡ: χυΐϊ Ροδὶ γοϊδιῖνα δὲ ρμοεῖ 
ἐπεὶ Α.1. 40.8. 55.1.7. Α.1],20. ᾿πΐϊ, νίά. Εππις, 

Ἱπεεγγοβαεῖο οομίϊηνιο δουοηῖ 1ηβοσγία Μ, 12,}. ἅ. ΓΙᾺ 
Ρϑῖὰ Μ. 2... 5. Ἱπεεγγοραξένα βδουπλοηΐ ζπιρ]οχδ: 
νι], Τίς. . 

περ μρέι δότλο ν, ΑὈδτυρῖι. 
Ιοία ἡκπ Μ.5...2. Ο,1.η.1. 
Ιδηλθδα ΜΊ, 26, η, 9, 
1βι πιυβ ΟοΥηῆϊ, Ὁδ]1 141 161} πιῖοἱ σ᾽] ΘοτΑδπμγ, Ο. 414, 
ἸΤεογαξέοτις ταῖο αυδϑάδπι (,, 13, π.6. ΟΕ, Ἰπιοεεοραῖῖο, Ἀ6- 

Ῥϑι:0, 

Γι Δοοράδοπιου βαυάδοὲ Βοηΐδ Ἰορῖθυ8 Ο, 14. Τιαοοάδοπιο- 
Ὠϊογαπι, χορθδ. αἰνιῖίδθ, 1ηδί ἴδ, πλογοβ Α,, 36, 38. 49. 
-- ρύϑοθβϑ, δδοᾶ Α. ἢ]. 18. 19. 

[,Δοσηῖπι θὲ θεῖος ἀνήρ Μ. 41. 
1,ἀπιρῖάο τορῖπα ϑραγῖδο Α, 1. 44, 
1, Δηῖοθ, ΑΙςοΙ 1 8615 τυ τῖχ, ποῖ, 4, δά Α. 1, 36. 
1 Αγιδδὰ Μ. 1. οἱ 38. 
1, οθαάοα, ρῬεοθ]ΐπι 161 σοπιπιΐδδιιαι, ποῖ, 4, δὰ Α. 1], 148. 
Ι γεϊπιδοῖιι5 Ατιϑι1αϊ5 ἢ, Μ, 323. 

Μαρία Ῥογβδτιπι Α. 1, 837. 
Νατγριῖθβ, ροδδ Α. 1]. 16. 417. οἴιπὸ ποῖ. 
ΕΖΗ ᾽ Ι,9. ἢ. 4, 
Μεϊοβῖδο Τμυογά!άϊ ξ. Μ, 33, 
Μεϊοῖιδ, που Νο] 18, ποῖ, 7. δὰ Μ,. 26. 
δηο ν. Ὠϊ6α. π ἔγτοηῖο Μοϑηοηῖδ. 
Μοββθῃθ ἔθει]8 Α.1, 98. 
Μειεπιρδγοποβὶς Ν. 14, 45. 
ἹΜΜιάϊαβ Α, 1. 33. 
Ἰοάονσπι ταῖϊιο (Ορῖ, Οοη). [π4.) Α.11. 23. η. 7. Μ.39. π.1. 

Α. 1,17. ἢ. 6. 
Μγϑεῖεοσῖα Μ. 9. 6. 

Νεραείο τοδαπδηβ νἱ, μή σὲ οὗ. 
Νεώεναπι τοϊδῖαπι δὰ ποπιθη ἃ]116 ροηθγίβ. ΜΊ. 12 η.9. Α.1, 21Ὶ. 

ῃ. 3, γιά, εἱ ποῖ, 5. δὰ Μ. 42. ΟΕ. Ρέωγαἰία. Οἱ. 
τοσαῦτα. 

Νηονιϊπιαεξίνας ο. πῆ. Ἰοοο Ασουδβδῆνῖ, ν, ποῖ. δὰ Μ. ἡ. Ρ. 
ἸΝωπιέγογανε σοπξιιϑῖο ν, Ῥ]μΓγΑ118, 

Ορια- 
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Ορεαξίσως υἱ εἴην ας τη εις, Μ. 30. κι. 4. ορῖ. οὗ πο.- 
χυπι οὐπὶ δοῖπι. μγροιῃ. Α. ἴ. ὁ0. π. ὁ. ορῖ. ροεῖ το- 
Ἰαῖῖνα ν. Ἐεϊδιίῖτα. γιά. Μοῦϊι. 

Οεοιᾶχοα Α.], 31. 

Ῥαρὶ Αἰΐοδο ν. δῆμος. 
Ῥατγαΐυς εἰ Χδηϊδιρρυϑ. Ῥοεὶο]ς δἰ ΝΜ. 33. 
βαγεϊείρέμιστε δοτιοιὶ δά τίς δοειϑῖο ΜΊ. 30. ᾿ 5. 
Ῥορϑγεῖμεὶ Α. ἷ. 26. 
Ῥοτῖςοϊοα Μ.33. Α,1.2.30.31. Α.11. 10. οἶς δι Μ.33. Α.1.3.. 
Ῥεχδεῖδο τορυπι πιδρηϊβοδηῖδ., εν!δ6, εὐμςαῖϊο ςεῖ. Α. ἢ. 

35 --- 37. 39. ἀ0. 
Ῥηϊξάϊας εἰδιιδγῖς Μ, 29. 
Ῥιηάαγῖ σνϑέευς Μ. 9. εἱ 14. 
Ριίωγαϊία ΝΝευῖτα οὐπὶ δἰ πρυ]δεῖδυς ργοπιίβουθ υδιιγραῖα, Α.1.16. 

:-.2. Οὐ. Α.1.13.η.5. Μ.011.η.5. 40.". 5. 
Ῥοξίδειπι ὡποηγπι. νοερὰ, ΝΜ. 10.Ὁ. Α.11.9. (εχ Διιβοῖορ.) 
Ῥοϊγοται!9 ἀϊνίτιθ Μ. 26. 
Ῥναεροιζεῖο δβαουπάὰο ἰοςο οὔιϊδδᾶ Μ. 7. ποῖ 4. 
Ῥεοάιτοια Μ. 8. εἰ 37. ς. ποῖϊ. 
Ῥτοῖδροτας Μ. 29. 
Ῥγιμαροτῖοα ἀορπιαῖα Μ,.[. 4. π. 6. 
Ῥγιδοοῖάε5, Ῥεεῖ.}15 ΡκΑεφορίοε. Α. ἴ. 30. 
Ῥγιποάοτυβ Ἰδοϊοςξε ἔ. πόοῦ}}18 Αἰ βδηϊθηθῖ5 Α.ἕ ]. 314. 

Ἀεϊαεῖνα ττο Ἰηϊετσορδ νι Μ.6. π".8. Υἱά, ὁποῖος. Ἐο- 
Ἰδῖῖνᾶ ς, ορίαϊ. ρεο εἰ Μ. 26. η. 4. Απδοοὶ] ποῖ ἴῃ 
ΔΙίοσο πιοπῖῦτο ρμοδὲ σχοϊδϊϊνυπι Α. 1. 60. ἢ.3. να. 
Ατεῖο. ρῬοβῖροϑβ. 

Ἀδροιῖο πορὶ ρθητοῦ Ῥυϊοσῖ5 ῥᾶγὶῖδ ἴὰ ἤπα Ἰοηρίοτιδ ρϑυϊοαϊ, 
σ. 13.π.6. Α.]1]. 1. . 5. ΟΕ, ΤΙιογαῖτο ΪΙμϊεγγοραῖϊο, 

ϑελειπα πρὸς τὸ σημαινόμενον Α. 1. 46. τι. 3. 
δ᾽: πιπιϊᾶ8. Ο. 4. 
Θϑοογδῖοβ Γγᾶγο ρόγαρῦθ ργοξδοῖιιβ ΟἹ. 14.η.1. -- βϑηϊ5 ου5. ἃ 

Ῥαθάδιο Α.1. 35. “--- ἈΠΟ 1π δΔαο]θδοθηῖθα Α. ]. ἢ. 1. 2. 
--- τ ορϑίοιϊσιοῖα Μ.16.π.1. 17. π.6. 

ΘΟΡΒοοίοηι Ρ]δῖο ἰθοῖθ ποῖδιο ἀϊοϊῖιγ Ὁ. 78. ποῖ. 
ϑιορμᾶπι8 ΤἘπυογά!ά15 ἢ. Μ. 33. 
δεγμοῖαγαθ ὨΟΙ͂ΔΡ1165 (1 χυΐδθιυ8 ἀι 0146 χυδαάδπι) : Α. 1. 11... 

ἐφ᾽ ἑκάςω --- καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ. 81...4. σοὶ τίνα αἰτίαν 
ἀναϑώμεν, διότι σέ --- Ῥτο: τἰς αἰτία, διότε σὲ (ὀρϑοτονούμ.). 
Μ. 41. Ὁ. 4. οἵτινες μεγάλα κατορϑοῦσιν, ὧν πράττουσι καὶ 
λέγουσι. Οἵ. περί Ἰοοο Οθηϊ. βοϊϊυβ: Ασοσιι8. ἃ 50] : 
Ἀθρϑίῖο : Ηγρεγθδίοῃ. ϑιγυοίυγαθ ἀϊνογδδθ Ἰυποῖδα, 
πιςεύω τούτῳ, ἀληϑεῖ εἶναι, Μ. 45.τ.6. --- γιά. οἱ τέ. 

διδ)εοίαπι οταῖδδαπι 1 τοϊδιοηθ δὰ νϑυδιιπὲὶ 80}766 1: Ἰηά6ῆ- 
ὨΪῚ (6. 8. τὸ πράττειν, διτε ἂν πράττῃ) Μ. 12.}..8. 838.η.2. 
Ό. 10. ἡ. 8. 

δγποεὶς τοοῖϊυβ νοοδῖυς ϑολειπα πρὸς τὸ σημαινόμενον 4. ν. 

ἸΤδηδρτᾶ, Ὀγοθίτυτι 101 σοηληπλ δϑιπὶ Α, Ϊ, 18. 
“Γαμεοίορία Α. 1. τ. υ]ῖ, Α. 11. 10. π. 4. 
ΤΠ ϑπϊδίοοϊθα Νί. 32. 
ὙΠθορηϊάϊε νογϑὺ5 Μ, 86. 

Ο2 ἽΠεδ- 
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ἜΒοϑβδίοσμι πιο Ν. 4. ἃ. ποῖ. Ο. 415. ποῦ, 
Τπυςγάϊ!εο Με]οεῖδο ἔ. Μ. 33. 34. 
Τοτρθάο ν. γάρκη. 
Τγεῖδοι ἰγαρπιθηΐιπι ποῖ, 8, Δ Α.], 38. 

ψεγθδῖθ πὶ τέον ουπὶ Ασοι8, δι Ὀ]Θοῖ Ὁ, 10. 1... 1. 
γογρθυπηι Ρεδοάιοδῖο βοὴ ϑυῤ)]εοίο δοοοπιμοάδίμπι Μ,. 928. τι... 

Χδηιῖπῖδβ δι ]οία Μ. 33. 
Χδηιρρυδ. Ροειοῖεο ξ, Μ. 33. 
Χοπορδβοη ἃ Ρ]δίοῃθ δἰβηιβοδυὶ ογούϊως Δ. 1. 10.π.1. 

Ζοῃο ἘΠ6δῖοβ Α. Ϊ. 34, 
ζοργτυθ ΑἸἹοιδίδ18 ΡδϑάδροβιΦ Α.]. 27. 
Ζοτγοδεῖγθ. Α.]. 37. 

-- “τ .“--«- ὦ -ἰδῦν τ τὐσανσααιπο ---«᾿»-ὦ “ὦ. 0. τπ͵ποὸν---ὄ ο.....ὕ.ὕ.ὕῳϑἍ ττὦὖ σ΄. 9... . 

Πενιοϊϊηϊ, ἴγρΡῖ15 ϑιδγοῖΐι δ ἢ 88. 














